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Değerli okuyucumuz,

20. yılında İHH 5 kıtada 130 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor; yetim-
lere, mültecilere, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Çalışmalarımıza destek 
olan bağışçı ve gönüllü halkamız her geçen gün genişliyor ve on bin-
lerce insan dünyanın farklı coğrafyalarında muhtaçların hayatlarına 
dokunuyor, dertlerine ortak oluyor, kederlerini paylaşıyor. İnfak eden-
ler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü görevi gören İHH, gönüllü-
leri ile birlikte iyiliğin yayılması ve çoğalmasına katkıda bulunuyor.  

2012 yılına depremin açtığı yaralarla giren Van’da yardım çalışmala-
rımız devam ediyor. İHH ekipleri bölgede gönüllülerimizin de katkıları 
ile bir yandan sıcak yemek, gıda, içme suyu, temizlik malzemeleri gibi 
temel ihtiyaçların dağıtımını, prefabrik ev ve konteynerlerin kuru-
lumunu gerçekleştirirken bir yandan da depremden etkilenen başta 
çocuklar ve kadınlar olmak üzere depremzedelere yönelik psikolojik 
danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. “Yardımın merkez üssü siz 
olun!” sloganı ile yürütülen Van kampanyamız hakkında toplam bağış 
miktarları, bölgedeki gönüllü faaliyetleri, ayni yardım dağılımı gibi ko-
nularla ilgili ayrıntılı bilgiyi dosyamızda bulabilirsiniz.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri’nde bu sene 
de binlerce yetimimizle buluştuk. 16-31 Mart tarihleri arasında İHH’nın 
Sponsor Aile Sistemi kapsamında yer alan 36 ülkede bağışçılar ve 
gönüllülerimizle yetim çocuklarımızı bir araya getiren çeşitli orga-
nizasyonlar düzenledik. En önemli hedeflerinden biri savaş, afet ve iç 
çatışmaların tarumar ettiği bölgelerdeki yetim çocukların yaşadık-
ları zorluklara dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak olan Yetim 
Dayanışma Günleri kapsamında personel, gönüllü-bağışçı, sağlık gö-
revlisi ve basın mensuplarından oluşan ekiplerimizle faaliyet bölgele-
rimizi ziyaret ettik. Bültenimizde Yetim Günleri kapsamında yapılan 
faaliyetlerimize de yer veriyoruz. 

Bültenimiz içerisinde ayrıca geçtiğimiz üç ayda kış mevsiminin sert 
geçtiği ülke ve bölgelerde yapılan kış yardımlarını, su kuyusu ve kata-
rakt projelerimizde gelinen son durumu ve gönüllülerimizin faaliyet-
lerini de bulabilirsiniz. 

İyi okumalar dileriz.
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SURİYELİ 
MÜLTECİLERE 

YÖNELİK ACİL YARDIM 
ÇALIŞMALARI

2011 yılının Mart ayında Suriye’de Beşşar Esed yönetimi-
ne karşı başlayan halk ayaklanması nedeniyle çok sayıda 
Suriyeli mülteci Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e sığınmakta-
dır. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak komşu ülkelere sığı-
nan Suriyeli mültecilerin barınma, beslenme, sağlık gibi 
ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yardım faaliyetle-
ri gerçekleştirmekteyiz.
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Acil yardım çalışması yürütülen bölgeler
 Türkiye-Suriye sınırında Hatay’da  
 6 kamp (Reyhanlı, Altınözü, Boynuyoğun,  
 Apaydın, Yayladağı 1, Yayladağı 2) ve 2  
 köy (Nişrin ve Güveççi) 
Suriye’den Türkiye sınırına mülteci göçü Haziran 2011 itibarıyla başlamış, ilk günden itibaren geliş-
meleri yakından takip eden İHH İnsani Yardım Vakfı bölgeye ilk olarak sıcak yemek dağıtımı yapa-
cak bir gezici aşevi göndermiştir. İlerleyen günlerde mültecilere ayni ve nakdi yardım dağıtımında 
bulunulmuş, sağlık yardımları gerçekleştirilmiştir. Farklı hastanelerde yaralılar ziyaret edilerek ta-
lep edilen ihtiyaçlar tedarik edilmiş, bazı hastaların Antakya dışındaki hastanelere sevkine yardımcı oluna-
rak tedavi masrafları üstlenilmiştir.  Hastanelerden taburcu edilen yaralılar ve hastaların kamplara ulaşı-
mı sağlanmış, kamplara dönen yaralı ve hastaların bir kısmının takibi yapılarak ihtiyaçları karşılanmıştır.
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Hatay kamplarında yapılan yardım dağıtımları

Yardım türü İçerik

1 Kuru gıda Bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık, içme suyu, şeker, pirinç, bul-
gur, kuru fasulye, hazır çorba, konserve vd.

2 Meyve Karpuz, kavun, muz, kiraz, üzüm, erik vd.

3 Çocuk paketi Meyve suyu, bisküvi çeşitleri, süt, bebek maması, bebe 
bisküvisi.

4 Tekstil İç giyim, pijama, giysi (çocuk, kadın, erkek), terlik, ayak-
kabı vd.

5 Hijyen paketi Çocuk bezi, hijyenik ped, diş macunu, diş fırçası, sabun, de-
terjan, tıraş bıçağı, tarak, peçete, ıslak mendil vd.

6 Sağlık Tekerlekli sandalye, ilaç,  hasta değneği vd.
7 Muhtelif ihtiyaçlar Çadır, nevresim takımı, yastık, battaniye, hasır, yatak vd.
8 Sebze Domates, soğan, limon, salatalık, maydanoz vd.

9 Sahur paketi  
(Ramazan 2011)

Zeytinyağı, zahter, tahin, reçel, pekmez, peynir, zeytin, hel-
va, yaz helvası vd.

10 Namazlık seti Kur’an-ı Kerim, tespih, takke, seccade vd.
11 Mutfak seti Çay bardağı, su bardağı, çay kaşığı, kaşık, çatal, sofra bezi vd.
12 Bayram paketi Bayram şekeri, gülsuyu, kolonya vd.

13 Yenidoğan seti Ana kucağı, ana dizi, şampuan, sabun, peçetelik, iç giyim, 
çocuk elbise çantası, terlik, badi, hijyenik ped vd.
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 Lübnan-Suriye sınırında Akkar,  
 Vadi Halit, Ersal mevkileri 
Lübnan-Suriye sınırında Akkar, Vadi Halit ve Ersal bölgelerinde 2011’in Mayıs ayın-
dan bu yana yardım organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 450.000 do-
larlık bütçeye ulaşan yardımlarla bölgedeki mültecilere öncelikli olarak yağ, pirinç, 
şeker, çay, tuz, balık konserve, bakliyat vb. içeren gıda paketleri ulaştırılmıştır. 0-14 
yaş arası çocuklara kıyafet temin edilmiş, mültecilerin toplu olarak kaldığı spor salo-
nu gibi tesislere hijyen kitleri ve temizlik malzemeleri dağıtılmıştır. 2012 Mart ayında 
gerçekleştirilen son yardım faaliyeti ile birlikte Vadi Halit’te 330 aileye sebze, mey-
ve ve etten oluşan kumanya paketi; Ersal bölgesinde 100 aileye 3’er adet battaniye, 
3’er adet yatak, 80 aileye de 60 litrelik mazot yardımı yapılmıştır.

 Suriye 
Suriye içerisinde yapılan çalışmalarda hem evlerini terk etmek zorunda kalan Su-
riyelilere hem de Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiş-
tir. Özellikle Deraa’da yapılan çalışmalarda kan durdurucu ilaç ve gıda gibi temel ih-
tiyaçlar karşılanmış, her şeylerini yitiren halka nakdi yardımda bulunulmuştur.

Halk ayaklanmalarının birinci yılında bölgeden gelen haberlerde 
Suriye hükümetinin uyguladığı tüm sansüre rağmen yaşa-
nan şiddet olaylarından etkilenenlerin sayısı on binlerle 
ifade edilmektedir. Buna göre 2012 Mart ayı itibarıyla 
Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11.000’i bul-
muştur. Suriye ordusunun operasyonları sırasında 
esir düşen ya da kaybolan 11.000 Suriyeliden ise haber 
alınamamaktadır. Yaklaşık 70.000 kişi Suriye or-
dusunun operasyonları sırasında tutuklanmış 
ve hapse atılmıştır. Esed rejiminin muha-
liflere muamelesi göz önünde bulundu-
rulduğunda bu kişilerin can güvenlik-
lerinden endişe edilmektedir. 270.000 
Suriyeli yerinden edilmiş, 30.000’i 
komşu ülkelere sığınmıştır. Bunların 
16.000’i Türkiye’de bulunmaktadır.
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Suriyeli mültecilere yardım çalışması 
 (Son güncelleme: Mart 2012)

Faydalanan 
kişi sayısı Tutar (TL)

1 Hatay’da yapılan yardımlar (ayni) 23.000 3.426.617

2 Hatay’da yapılan yardımlar (nakdi) 10.000    140.000

3 Hatay’da yapılan yardımlar  
(ayni ve nakdi) 15.000    400.000

4 Lübnan-Suriye sınırında yapılan 
yardımlar (ayni ve nakdi) 12.000    449.650

5 Suriye içerisinde ve Filistin kamp-
larında yapılan yardımlar 10.000    899.300

6 Ürdün-Suriye sınırında yapılan 
yardımlar    3.000      44.965
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30 yıldır ülkesinden ayrı yaşayan bir Suriyeli muhalifle, Suriye Müslüman 
Kardeşler lideri Muhammed Riyad Sufta ile Suriye’de yaşananları konuştuk.

Güvenlik güçleri 
çocukları topladı ve 

akıl almaz işkenceler 
yaptı. Anne babalara 

ise “Çocuklarınızı 
unutun, artık yeni 

çocuklar yapın.” 
denildi.

Sayın Sufta, Suriye’de geçen yıl mart 
ayında başlayan katliamlar hâlen de-
vam ediyor. Olayların başlangıcına 
dönecek olursak her şey nasıl başladı?

Bugün Suriye’de yaşananlar yeni değil. 
Suriye 1963’te yaşanan askerî darbeden 
bu yana olağanüstü hâl ile yönetiliyor. 
80’li yıllarda Suriye’de Hama Katliamı 
yaşandı. Yine Tedmur başta olmak üze-
re diğer birçok bölgede katliamlar oldu. 
Halk yıllardır sindirilmiş durumdaydı 
ancak Arap Baharı Suriye’de de uyanı-
şa vesile oldu. Bildiğiniz gibi Suriye’de 
olaylar Deraa’da 8 yaşında bir çocuğun 
duvara bir slogan yazması ile başladı. 
Bu çocuğun tutuklanmasının ve işkence 
görmesinin ardından yaşıtları da okul 
duvarlarına “Hürriyet istiyoruz, demok-
rasi istiyoruz.” şeklinde sloganlar yaz-
maya başladılar. Güvenlik güçleri, ço-
cukları topladı ve akıl almaz işkenceler 
yaptı. Anne babalara ise “Çocuklarınızı 

unutun, artık yeni çocuklar ya-
pın.” denildi. Bunun üzerine 

halk galeyana geldi ve gös-
teriler başladı. Halk tepki 
verince hükümet yürü-
yüş yapanların vurul-
ması talimatıyla ordu-

yu devreye soktu. Ve gösteriler halka 
halka yayılmaya başladı. 

Deraa’da olayların başladığı ilk günlerde 
halk çocuklarının serbest bırakılmasını 
istiyor ve bazı reformlar talep ediyordu. 
Peki, şimdi durum nasıl, Suriye halkı 
ne istiyor?

Halkın isteği çocuklara işkence yapan 
yetkililerin hesaba çekilmesiydi. Bu ya-
pılmadı çünkü sorumlular cumhurbaş-
kanının akrabalarıydı. Olaylar devam 
etti. Rejimin baskısı her geçen gün daha 
da arttı. Başlangıçta halk reform talep 
ediyordu ancak katliamlar arttıkça halk 
bundan vazgeçti ve doğrudan rejim de-
ğişikliği istemeye başladı. Çünkü yaşa-
nanlar artık soykırım boyutunda. İn-
sanlar artık bu rejimin gitmesini istiyor.

O hâlde olaylar ilk başladığında halk 
silahlı mücadeleden yana değildi?

Âlimler olsun, halk olsun kimse silahlı 
mücadele istemiyordu. Katliam ileri bo-
yutlara ulaşınca insanlar nefs-i müda-
faa için silahlanmak zorunda kaldı. Onlar 
bu zulümden kurtulmak için bölge hal-
kının, Arap devletlerinin ve Türkiye’nin 
bir şeyler yapmasını istiyor. Şu ana ka-
dar herhangi bir şey yapılmamış olma-
sını ise üzüntüyle karşılıyorlar. Ancak ne 
olursa olsun kimse NATO’yu istemiyor. 

Peki, Esed’in ordusu karşısında Özgür 
Suriye Ordusu güçsüz değil mi? 

Evet, Özgür Suriye Ordusu’nun pek sila-
hı yok,  zayıf durumda. Silah ve teçhizat 
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Türkiye’den, Arap ülkelerinden kısacası tüm İslam âleminden, artık 
konferansları, vaatleri bırakmalarını ve eyleme geçmelerini istiyoruz.

ihtiyacı var. Suriyeliler yakın tarihte böl-
gede yaşanan olaylardan örnek aldık-
ları için ülkeyi mezhepsel bir çatışma-
ya götürmek istemiyor. Halk, yalnızca 
zalim Suriye ordusuna karşı savaşı-
yor. Kesinlikle başka bir mezhebe, gru-
ba karşı değil. 

Peki halk ne istiyor, insani yardım 
koridoru açılması veya Özgür Suriye 
Ordusu’nun güçlendirilmesi gibi talep-
leri var mı?

Suriye’de büyük bir katliam yaşanıyor. 
Halkın başına bela olmuş Beşşar Esed 
ve ailesinden, bir avuç insandan bah-
sediyoruz. Bu küçük azınlık halka akıl 
almayacak zulümlerde bulunuyor. Bu 
nedenle talebimiz, İslam âleminin bir 
araya gelmesi, yapabiliyorlarsa Esed’e 
müdahale etmeleri, edemiyorlarsa Öz-

gür Suriye Ordusu’nu desteklemeleri. 
İslam âleminden artık konferansları, 
vaatleri bırakmalarını ve eyleme geç-
melerini istiyoruz. Diplomatik olarak 
da Suriye elçiliklerini kapatmalarını, el-
çileri sınır dışı etmelerini, kendi elçile-
rini de Suriye’den çekmelerini arzulu-
yoruz. Zira halk çok zor durumda. Acil 
olarak yardıma ihtiyacı var. Rejim as-
kerleri, girdikleri yerlerde evleri yakıp 
yıkıyor, ailelerin eşyalarını talan ediyor, 
varsa yiyecekleri, içecekleri telef ediyor. 
Bir yıldır durum bu şekilde. Halk çalı-
şamıyor, işsizlik hızla artıyor. 

İnsani yardım koridoru açılmasına nasıl 
bakıyorsunuz?

Acil yardım koridorunun bir fayda-
sı olacağını sanmıyoruz. Yardımları 
gayriresmî yollardan ülkeye sokmak 

daha faydalı olur. Çünkü rejimin hiç in-
safı yok. Rejim bu yardımları tarumar 
edebilir. Biz bölgeye gayriresmî yollar-
dan acil yardımlar ulaştırıyoruz. İlaç ve 
kan naklediyoruz. Battaniye, yiyecek, 
içecek ihtiyaçları için de nakit gönderi-
yoruz. Güvendiğimiz dernekler aracılı-
ğıyla gönderdiğimiz bu nakdi yardımlar 
halka dağıtılıyor ve insanlar ihtiyaçla-
rını bu şekilde karşılıyor. 

Suriye’deki ayaklanmayı ABD ve İsrail’in 
desteklediği söyleniyor. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Bu iddiaların kesinlikle aslı astarı yok. 
Bu, tamamen senelerden beri rejim ta-
rafından bastırılan sivil halkın ayaklan-
masıdır. İsrail ve ABD’nin ayaklanmayı 
desteklemesi bir yana, İsrail birebir re-
jimi destekliyor. Olaylar ilk başladığın-
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da Esed’in teyzesinin oğlu Rami Mahluf bir 
basın açıklaması yapmış ve “Rejimin düş-
mesi İsrail için büyük bir tehlikedir. İsrail’i 
biz koruyoruz.” demişti. Hatırlarsanız yıllar 
önce Golan Tepeleri Hafız Esed tarafından tek 
bir kurşun atılmaksızın İsrail’e verilmişti. 

Peki İran, Çin ve Rusya’nın Esed rejimini des-
teklemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İran meseleye biraz da mezhepsel açıdan 
yaklaşıyor. İran hem silah hem de asker 
göndererek Suriye rejimine destek olu-
yor. Rusya ve Çin tamamen kendi masla-
hatlarını gözetiyor. Çıkarlarından dolayı 
Suriye’ye destek veriyorlar. Bundan ötürü 
Arap ülkeleri mutlaka Rusya ve Çin’e tavır 
almalıdır, ticari ilişkilerini kısıtlamalıdır. 

Rusya ve Çin’in tutumuna bağlı olarak BM 
de yaşananlardan ötürü Suriye yönetimi-
ne herhangi bir yaptırımda bulunamadı. 
Kofi Annan Esed’i ziyaret etti; Esed’e katli-
amı durdurma, muhaliflerle görüşme tav-
siyesinde bulundu ancak Esed bu önerileri 
reddetti. Bu noktada BM’nin tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu, rejime verilen bir mühlet bence. Su-
riye rejimi bunlardan anlamaz. Bu nok-
tadan sonra tek yol güç kullanmaktır. Bu 
görüşmelerin hiçbir faydası yok. 

Suriye’ye en son ne zaman gittiniz?

Suriye’den 1980 yılında Hama olayları ne-
deniyle sınır dışı edildim. 82 yılında gizli 
olarak ülkeye giriş yaptım. Daha sonra bir 
daha giremedim. 30 yıldır ülke dışında-
yım. Irak, Sudan ve Yemen’den sonra şu an 
Türkiye’ye geldim. Irak’ta 26 yıl yaşadım. 

30 yıldır kendi ülkesine giremeyen biri 
olarak bugünkü halk hareketi sizin için 
ne ifade ediyor?

Uzun süredir vatanımızın hasretini çekiyo-
ruz. İnşallah bu rejim düşer ve biz de kısa 
zamanda ülkemize geri döneriz.

Diasporada yaşayan Suriyelilerin sayısı 
nedir?

Belli bir sayı söylemek çok zor. Yakla-
şık 4 milyon olduğu söyleniyor. Siyasi 
gerekçelerle yurt dışına çıkanların yanı 
sıra ekonomik nedenlerle ve muhtelif 
nedenlerle ülkeden çıkanlar var. Farklı 
değerlendirmelerle bu rakam 10 milyo-
nu bile aşabilir.

Olayların başlangıcından bu yana geçen 
bir yıl içerisinde Suriye halkı ne kadar 
kayıp verdi?

Şu an 10.000’in üzerinde ölü olduğu belir-
tiliyor. Gerçek sayı ise bunun çok üstün-
de. Hama Katliamı’nda da aynı şey olmuş-
tu. 25.000 kişi katledilmişti, bir o kadarı 
da tutuklanmış, kendilerinden haber alı-
namamış ve onlar da akabinde katledil-
mişti. Bir rakam çıkarmak çok zor, hapis-
hanelerde de çok sayıda kayıp olduğunu 
biliyoruz. 13.000 yaralı var, 35.000 kişi 
de tutuklandı. 80.000 kişi ülke dışına göç 
etti. 700 kadın ve çocuğun ağır yaralı ol-
duğunu öğrendik.

Esed’in gitmesi ABD’nin işine geliyor mu?

ABD, Esed rejiminin gitmesini istiyor. Çün-
kü ABD, Suriye halkının artık Esed’i ka-
bul etmeyeceğini biliyor. Asıl problem 
bu rejim gittikten sonra kimin geleceği. 
Araştırmalar gösteriyor ki Ortadoğu ta-
mamen İslam’a meylediyor ve Suriye’de 
Müslüman Kardeşler’in iktidara geleceği 
tahmin ediliyor. Bu da tabii ki ABD’yi ve 
İsrail’i korkutuyor.

Son olarak Suriye’de yaşananları “Arap 
Baharı” olarak mı niteliyorsunuz?

Biz Suriye’de yaşananlara Suriye Devri-
mi diyoruz. Diğer yandan Suriye Devrimi, 
tabii ki Arap Baharı’nın devamıdır ancak 
bu bahar kanlı bir bahar oldu hem de çok 
kanlı bir bahar…
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

İsmimi söyleyemem, Suriyeliyim. 
Hama’da yaşıyorum, 22 yaşındayım.

Şu an sağlık durumunuz nasıl?

İki kolum da bileğimin üzerinden kesil-
di. Sağ gözüm alındı, sol gözüm yüzde 
30 görüyor. Retina nakline ihtiyacım 
olduğunu söylüyor doktorlar. Psikolo-
jimi anlatmama ise gerek yok sanırım.

Yaşadıklarınızı bize anlatabilir misiniz? 

Evdeydim. Ezan okunuyordu. Arkadaş-
larımla namaz kılacaktık. Aniden bü-
yük bir patlama sesi duydum. O an ev 
üzerimize yıkılıyordu. Olduğum yere 
düştüm, gördüğüm tek şey zifiri ka-
ranlıktı. Elimi kaldırıp gözlerimin önü-
nü silecektim ki, elimin yetişmediğini 
fark ettim, diğerini kaldırmaya çalış-
tım ama hiç kıpırdamıyordu… Sonrası-
nı hatırlamıyorum.

Türkiye’ye nasıl geldiniz?

(Bu bölümde yaralının ağabeyi devre-
ye giriyor.) Onu ben anlatayım isterse-
niz. Kardeşimi Türkiye’ye ben getirdim. 
Tanklar hedef gözetmeksizin her yeri 
bombalıyordu. Kardeşim geldi aklıma, 
koşarak eve gittim. Evleri yıkılmıştı. Bir-
kaç arkadaşımla beraber enkazı arama-
ya başladık. Kardeşimin yerde yattığını 
gördüm ve kaldırıp sırtıma aldım. He-

(Röportaj Burak Karacaoğlu)

Bir hastane odası… İlk bakışta insanın kanını donduran bir sahne: Sağ kolu sargılı, 
sol kolu bileğin üzerinden kesilmiş bir yaralı… Sol gözü sargılı, sağ göz kapağı 

iyice inmiş onun da pek görmediği belli. İsmini bile söylemeye çekiniyor…

TEK GÖRDÜĞÜM ZİFİRİ KARANLIKTI...

men herkes sırtında bir yaralı ile yola 
düştük. Türkiye’ye kaçmaya karar ver-
dik. Yola dokuz kişi ile çıktık. Koşarak sı-
nıra yaklaşıyorduk. Biz Türkiye’ye yak-
laştıkça Esed’in keskin nişancıları ateş 
ediyordu. Arkama baktığımda bir arka-
daşımın yüz üstü yere düştüğünü gör-
düm. Boynundan vurulmuştu. Koştum, 
o an sadece koştum... Sonra sınıra gel-
dik. Yaralılarımızı alıp hastaneye kaldır-
dılar. Bizi karakola…

Türkiye’de, karakolda size nasıl davran-
dılar?

Çok iyi ve sıcakkanlı davrandılar. Yemek 
ve su verdiler. Hatta namaz kılmama 
bile izin verdiler.

Namaz konusunu özellikle belirttiniz. 
Suriye’de namaz kılamıyor muydunuz?

Hama’da namaz kılmak çok zor. Özel-
likle camide kıldığımız zaman üzeri-
mize ateş açılıyor. Karakolda ise müm-
kün değil.

Suriye’deki durumdan biraz bahseder 
misiniz?

Şehirlerimiz tanklarla kuşatılmış du-
rumda, hepimiz korku içindeyiz. Su 
ve elektrik sürekli kesiliyor. İnsan-
ların içecek suyu ve yiyecek yemeği 
yok. Sokağa çıkma yasağı uygulanı-
yor. Ekmek almak için bile dışarı çı-
kamıyoruz. Yüksek binaların tepesin-
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de keskin nişancılar var.  Kim çıkarsa 
vuruyorlar. Saldırılardan dolayı ya-
ralılarımız oluyor ancak onları has-
tanelere götüremiyoruz. Hastanele-
re alınan yaralılar ya tutuklanıyor 
ya da orada infaz ediliyor. Durum do-
kuz aydır böyle.

Peki, sizce Esed neden böyle bir politika 
uyguluyor?

Hafız Esed gelmeden önce kardeş gibi 
yaşıyorduk. O geldikten sonra İslam’a 
karşı düşman oldu. Beşşar da bunu 
devam ettiriyor. Müslümanlık iste-
miyor Suriye’de. Sünnileri yok etmek 
istiyor. O nedenle kuşatma hep Sün-
nilerin yoğun olduğu yerlerde. Za-

ten saldırılar da hep ezan vakti olu-
yor. Ne zaman ezan okunsa bomba 
sesleri yükseliyor. 

Türkiye’den isteğiniz nedir?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Hama 
bizim kırmızı çizgimiz. İkinci Hama Kat-
liamı istemiyoruz.” demişti. Bu söz bizi 
çok umutlandırmıştı ama ne yazık ki 
Hama’da katliam devam ediyor.  Sınır-
da güvenli bir bölge istiyoruz. Bizi za-
lim Esed’e teslim etmeyin. Bundan çok 
korkuyoruz.

Suriye’ye dönecek misiniz?

Dönmeyi istiyorum ama dönersem beni 
ya tutuklar ya da öldürürler…



DOĞU AFRİKA ACİL 
YARDIM ÇALIŞMALARI 

İHH son 60 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığı Doğu Afrika’da temmuz ayı başından bu yana 
acil yardım çalışmalarını sürdürüyor; Kenya, Etiyopya ve Somali’de muhacir kamplarında ve göç 
yollarında hayatta kalma mücadelesi veren insanlara gıda ve sağlık yardımları yapıyor; su kuyu-
su, okul ve konut inşası gibi uzun vadeli projeleri bir bir hayata geçiriyor. 

Somali
Somali’nin başkenti Mogadişu ile Aşağı ve Orta Shabelle bölgelerinde Mart 2011’den bu yana yapı-
lan ayni ve nakdi yardımların toplamı Nisan 2012 itibarıyla 31.921.949 TL’ye ulaştı.

Kenya
Kenya-Somali sınırındaki Dadaab bölgesinde Ifo, Dagahley ve Hagadari kamplarında Nisan 2012 
itibarıyla yürütülen yardım çalışmalarının tutarı 4.937.272 TL’ye ulaştı.

Etiyopya
Nisan 2012 itibarıyla Etiyopya’da yapılan yardımların tutarı 813.437 TL’ye ulaştı. 

16 17
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Sponsor Aile Sistemi ile Desteklenen Yetimler
 (Son güncelleme: Nisan 2012)

Yetim Sayısı

1 Somali 3038

2 Etiyopya 1208

3 Cibuti 100 

4 Toplam 4.346

Doğu Afrika Acil Yardım Kampanyası Çerçevesinde Vakfımıza Gelen Bağışlar
(Son güncelleme: 10 Nisan 2012)

Ayni bağış 8.372.992 (TL tutarında)  

Nakdi bağış 30.335.002 TL 

Genel toplam 38.707.994 TL
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 Jamao köyüne 24 yeni  
 konut 
Somali’nin Orta Shabelle bölgesine bağlı Jamao kö-
yünde eylül ayında büyük bir yangın çıkmış ve tek 
geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köylüler 
evlerini ve hayvan barınaklarını kaybetmişlerdi. 
İHH’nın başlattığı proje ile aralık ayında temelleri 
atılan 24 konutun inşası tamamlandı ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Somali Büyükelçisi Kani 
Torun’un da katıldığı bir törenle sahiplerine teslim 
edildi. İki oda, mutfak ve tuvalet-banyodan oluşan  
konutlar toplam 360.000 dolara mal oldu. 

 Mogadişu’da Yakup Asipi  
 Camii hizmete açıldı 
Eylül 2011’de Mogadişu’da yapımına başlanan Ya-
kup Asipi Camii 6 Mart’ta Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ’ın da katılımıyla düzenlenen bir törenle 
hizmete açıldı. Yakup Asipi Camii İHH’nın Doğu Af-
rika kampanyası çerçevesinde Mogadişu’da yapı-
mına başlanan ilköğretim okulu, yetimhane, spor 
sahası, su kuyusu, mescit ve Kur’an okulundan olu-
şan 12.000 m² alan üzerine kurulu kompleks projesi 
kapsamında inşa edildi. Aynı anda 450 kişinin iba-
det edebildiği cami Mogadişu’nun Rajo bölgesinde 
bulunuyor. Caminin açılışında Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Ser-
dar Çam ve Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Cema-
lettin Kani Torun’un yanı sıra THY, Kızılay, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve İHH yetkilileri de hazır bulundu.
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 Somalili yerel derneklere   
 eğitim desteği 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Katar Kızılayı ve İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’nın iş birliği ile Somalili yerel derneklerin 
gelişimi için 10 günlük Proje Eğitim Programı organi-
ze edildi. Ocak ayında Somali’nin başkenti Mogadişu’da 
gerçekleştirilen sertifikalı eğitim programında 2’si 
kadın 22 yerel dernek temsilcisine kapasite geliştir-
me ve profesyonel proje oluşturma dersleri verildi.

 Somali’de yetimhaneye  
 gıda yardımı 
İHH İnsani Yardım Vakfı, ocak ayında Somali’nin 
başkenti Mogadişu’da yetim öğrencilere hizmet ve-
ren Harameyn Yetimhanesi’ne gıda yardımı yap-
tı. 600 yetim kız çocuğunun kaldığı Suudi Arabis-
tan Harameyn Derneği’nin yetimhanesine yapılan 
yardımla bebe bisküvisi, süt tozu, yağ, un, pirinç 
ve şeker gibi kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak 
temel gıda maddeleri temin edildi.
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İHH VAN DEPREMİ 
YARDIM ÇALIŞMALARI
23 Ekim’de meydana gelen 7.2’lik depremin şehir merkezinde ve bağlı köy-
lerde büyük yıkıma yol açtığı Van’da İHH’nın yardım faaliyetleri ilk günden 
itibaren devam ediyor. İHH hâlen deprem bölgesinde sıcak yemek, gıda, 
içme suyu, battaniye, ilaç ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların dağıtı-
mını; prefabrik ev ve konteynerlerin kurulumunu; psikolojik danışman-
lık hizmetlerini ve yetimlere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden 
sonra ilk dört gün 

içerisinde afet 
bölgesine ulaşan 

İHH gönüllülerinin 
sayısı 304’ü 

bulmuştu. Mart ayı 
itibarıyla bu sayı 

1.005’e ulaştı.  
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 İHH’nın Mart 2012 itibarıyla  
 deprem bölgesinde  
 sürdürdüğü çalışmalar 
1. Gezici Aşevi: Van şehir merkezinde bulunan gezici aşevimiz 
günlük 5.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. 23 
Ekim’de hizmet vermeye başlayan ve günde iki öğün sıcak ye-
mek çıkaran aşevimiz 7 Mart itibarıyla toplam 818.000 kişiye sı-
cak yemek dağıtımında bulunmuştur.

2. Ayni Yardım Dağıtımı: İHH ekiplerinin depremzedelere ayni 
yardım dağıtımları sürüyor. Et ve et ürünlerini de içeren kuman-
ya paketleri, temizlik malzemeleri, ev tekstili malzemeleri, mut-
fak malzemeleri ve kırtasiye materyallerinin yanı sıra ihtiyaç du-
rumlarında çadır teknik malzemeleri, ev eşyası, soba ve ranza da 
depremzedelere ulaştırılıyor. 

3. Konteyner Kentler: İHH’nın Van şehir merkezinde Edremit yolu 
kavşağı mevkiinde valilik tarafından tahsis edilen 40 dönümlük 
arazi üzerinde kurduğu Geçici Yerleşim Merkezi’nde Kuveyt ve 
Katarlı yardım kuruşları ve hayırseverlerin katkıları ile kontey-
ner kentler oluşturuluyor. Yerleşim merkezinde hâlihazırda 288 
adet konteyner ve 100 adet 12 m²lik prefabrik konut, depremzede 
ailelerin(yaklaşık 1.000 kişinin) kullanımına sunulmuş durumda. 
Ayrıca siparişleri verilen 100 adet konteyner ve 50 adet 24 m²lik 
prefabrik ev de nisan ayı içerisinde kurulumları tamamlanarak 
depremzede ailelere teslim edilecek.   

4. Kalıcı Konut: Yetim aileleri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi 100 
aileyi ev sahibi yapmaya yönelik planlanan kalıcı konut projesi ile 
ilgili olarak bölgede fizibilite çalışmaları devam ediyor. 
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23 Ekim’de hizmet 
vermeye başlayan 
ve günde iki öğün 

sıcak yemek çıkaran 
gezici aşevimizden 
mart ayı itibarıyla 

toplam 818.000 kişi 
yararlandı.
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 Yardım türü Adet/miktar Tutar (TL)
Gıda 396.773 kg 898.474   

Et ve et ürünleri 9.899 kg 553.291   
Tekstil 188.560 adet 1.402.600   

Ayakkabı 5.889 çift 140.009   
İlaç ve tıbbi malzeme 17.359 adet 150.202   
Temizlik malzemesi 12.603 adet 143.451   

Ev tekstili 105.323 adet 950.132   
Çadır-branda 3.664 adet 505.291   

Çadır-teknik malzemesi 8.598 adet 13.514   
Mutfak malzemesi 915 adet 36.116   

Elektrikli eşya 35 adet 627  
Ev eşyası 8.414 adet 314.453   

Ortopedik malzeme 59 adet 4.222   
Soba 1.529 adet 169.455   

Yakacak 800 kg 3.540   
Oyuncak 364 adet 1.782   

Ranza 414 adet 60.420   
Konteyner 288 adet 3.041.280   
Prefabrik 100 adet 650.000   

Konteyner (duş) 2 adet 25.960   
Konteyner (wc) 3 adet 30.450 

Genel toplam 9.095.269 TL

Ayni Yardım Dağılımı  
(Son güncelleme: Şubat 2012)
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Van’da yetimlerimizle 
birlikteyiz

Zeynep Demirel  
İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Gönüllü Çalışmaları Koordinatörü

Soğuk hava, ısıtma imkânı zor olan çadır hayatını daha da zorlaştırıyor... 
Ancak her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen insanlar yine de hâllerine 
şükrediyor. İHH’nın kurduğu konteyner evlere ziyaretlerimiz esnasında 

çok sıcak karşılandık. 21 m²lik bir konteynerin küçücük odasına o ka-
dar güzel paylaşımlar sığdırdık ki, bu ortamı başka hiçbir mekânda 
yakalamamız mümkün olamazdı sanırım. Ziyaret ettiğimiz çadırlar-
da ikram edilen yöresel yemekleri yerken tek ocaktan oluşan dar bir 
alanda pişen yemeğe ortak olmanın suçluluğunu hissettik. “Yemez-
seniz beğenmediğinizi düşünür, üzülürüz.” dediler tüm güler yüzle-
ri ve sıcaklıkları ile. 

İHH depremden sonra bölgedeki yetimleri belirledi. Yetim aileleri-
nin genelinin hiçbir geliri yok. Aileler geçimlerini asgari şartlarda 
komşu desteği ile sağlanmaya çalışıyor. Çocuklarla kurduğumuz 
diyaloglar her zamanki gibi, zihinlerimizde en çok yer bırakanlar-
dı. İkinci kez evlerine hediyelerle gittiğimiz Ömer ve Zeki’nin ken-

dileri için aldıklarımızı görünce “Bunları gerçekten bize mi aldınız?” 
diye inanamamaları, çadır kentteki Helin’in “Beni de götürün.” de-
mesi, 17 yaşındaki Gülseren’in öğretmen olma hayalleri ve daha 
niceleri… Onlarla konuştukça İHH yetim projesi, yani Sponsor Aile 

Sistemi’nin önemini daha da iyi anlıyoruz... Ocak ayında Van’da bir 
hafta boyunca gönüllülerimiz ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız 

sadece aile ziyaretleri ile sınırlı kalmadı. Ziyaret öncesi alışverişler ya-
pıldı, depoda İstanbul’dan gelen malzemeler ayrıştırıldı, paketlendi. Ge-
zici aşevinde yemek dağıtıldı. Çok az uyundu, çok çalışıldı, ama kimse 
hâlinden şikâyetçi olmadı.

Gönüllülerden oluşan ekibimizdeki hiç kimse Van’dan ayrılmak 
istemedi. Van’a belli bir sorumluluk bilinci ile gitmiştik ancak 

gördüklerimizden sonra bu sorumluluğun kat kat arttığı-
nı hissettik. Gönüllülerimiz burada şahit olduklarını çevreleri 

ile paylaşacak olmanın, onları da şahit kılmanın sabırsızlığı ile 
İstanbul’a döndüler.
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Ayni yardım (TL) Nakdi yardım (TL)

Türkiye’den ve yurt dışından gelen 
toplam bağış tutarı 9.095.269 8.243.092

İHH Van Yardım Kampanyası  
“Yardımın merkez üssü siz olun!”  

(Son güncelleme: Mart 2012)

İHH’nın Van şehir merkezinde Edremit yolu kavşağı 
mevkiinde oluşturduğu Geçici Yerleşim Merkezi’nde 

240 aile (yaklaşık 1.000 kişi) ikamet ediyor.

24 25

gündem gündem
Van depremi  

yardım çalışmaları



26 27
dosya dosya

Yetim Dayanışma 

Günleri

YETİM DAYANIŞMA 
GÜNLERİ (16-31 MART)

İstatistikler; dünya üzerinde savaş, doğal afet, yoksulluk ve sağlık problemleri 
nedeniyle her gün binlerce çocuğun yetim kaldığını ortaya koyuyor. Sadece 

Irak’ta devam eden işgal boyunca yaklaşık 5 milyon çocuğun yetim ya da kimse-
siz kaldığını düşünürsek manzaranın ürkütücü boyutlarını kestirmek hiç de zor 
değil. Ancak buna karşın dünya genelinde yetim ve kimsesiz çocuklar konusunda 
yeterli hassasiyet ve duyarlılığın oluştuğunu söylemek ise pek mümkün değil. 

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu noktadan hareketle yetim çalışmalarımızı 
iki paralelde sürdürüyoruz. Bunlardan biri dünya üzerinde çeşitli nedenlerle 
yetim ya da kimsesiz kalmış ve insan tacirleri, organ mafyası ya da misyo-
ner kuruluşların hedefi hâline gelmiş çocuklara ulaşmak, diğeri ise çocukla-
rın yetim kalmasına sebep olan savaş, işgal, afet ve ölümcül hastalıklara karşı 
kamuoyunda duyarlılık oluşturmak. 
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Yetim Dayanışma 

Günleri

2012 Mart ayı itibarıyla 36 ülkede 24.100 yetime düzenli yar-
dım ulaştıran İHH, 16-31 Mart tarihleri arasında Yetim Daya-
nışma Günleri düzenledi. Dünyanın farklı coğrafyalarında 
yaklaşık 165 milyon yetimin karşı karşıya kaldığı sorunları 
ve ihtiyaçlarını Türkiye’nin ve dünyanın gündemine taşıma-
yı hedefleyen Yetim Dayanışma Günleri ile personel, gönüllü-
bağışçı, sağlık görevlisi ve basın mensuplarından oluşan ekip-
lerimiz faaliyet bölgelerimizi ziyaret etti.
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Yetim Dayanışma 

Günleri

 Yetimlerimize 
misafir olduk 
2012 Mart ayı itibarıyla 36 ülkede 24.100 yetime 
düzenli yardım ulaştıran İHH, 16-31 Mart tarihle-
ri arasında Yetim Dayanışma Günleri düzenle-
di. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaklaşık 165 
milyon yetimin karşı karşıya kaldığı sorunları ve 
ihtiyaçlarını Türkiye’nin ve dünyanın gündemi-
ne taşımayı hedefleyen Yetim Dayanışma Gün-
leri ile personel, gönüllü-bağışçı, sağlık görevlisi 
ve basın mensuplarından oluşan ekiplerimiz fa-
aliyet bölgelerimizi ziyaret etti. Ekiplerimiz Tür-
kiye ile birlikte Ortadoğu’da Filistin, Irak, Lübnan; 
Afrika’da Somali, Sierra Leone, Çad, Etiyopya, Mo-
ritanya, Malavi, Tanzanya, Burkina Faso; Asya’da 
Afganistan, Bangladeş, Kazakistan, Sri Lanka, Pa-
tani, Pakistan; Balkanlar’da Bosna-Hersek, Arna-
vutluk; Kafkasya’da Çeçenistan’da yetimlerimizle 
buluştu. Yemen, Gana, Sudan, Cibuti, Açe, Filipin-
ler/Moro, Jammu Keşmir, Tacikistan, Kırgızistan, 
Kosova, Makedonya ve Ekvador’da ise yetim ça-
lışmalarımız partner kuruluşlar aracılığı ile ger-
çekleştirildi. 

Ziyaret edilen bölgelerde ihtiyaç durumuna göre 
kıyafet dağıtımı, kırtasiye yardımı, sağlık tara-
ması, yetim evlendirme, sünnet organizasyonu, 
battaniye-yatak dağıtımı, gıda yardımı, yetim-
hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yetim ai-
lelerine geçimlerini sağlamaları için yardım (di-
kiş makinesi, susam öğütme makinesi, sağmal 
inek dağıtımı vb.) gibi çeşitli organizasyonlar ger-
çekleştirildi. Gerçekleştirilen projeler bölgelerdeki 
yetimlerin ihtiyaç önceliğine göre şekillendirildi. 
Bunların yanı sıra gidilen bölgelerde partner ku-
rumların yetim çalışmaları yakından denetlendi 
ve kurumlara alanla ilgili ileriye dönük öneriler-
de bulunuldu. Yapılan tespitler ve analizler neti-
cesinde gelecek yıllarda gerçekleştirilecek proje-
lerin ilk adımları atılmış oldu.
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Yetim Dayanışma 

Günleri

16-31 Mart tarihleri arasında Yetim Dayanışma 
Günleri adı altında düzenlediğimiz ülke ziyaret-
lerinde yetim çocuklarımızla birlikte oluyoruz, 
onlarla oyunlar oynayarak hoşça vakit geçir-
melerini sağlıyoruz, sevinçlerini paylaşıyoruz, 
yetim projelerini yerinde denetleyerek yenileri 

için fizibilite çalışmaları yapıyoruz.



30 31
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Yetim Dayanışma 

Günleri

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROJELER

PROJEDEN 
FAYDALANAN KİŞİ 

SAYISI

GÜ
N

EY
 A

SY
A

AÇE 

Açe İstanbul Yetimhanesi’nde kalan 22 
üniversiteli kızımızın eğitim masrafları-
nın karşılanması

22

Açe İstanbul Yetimhanesi’ne okul servi-
si alımı 86

BANGLADEŞ

Kıyafet ve kırtasiye yardımı 150
Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kap-
samında 20 aileye dikiş makinesi, 20 aile-
ye keçi, 10 aileye sağmal hayvan yardımı

50 aile

Evlilik hazırlığı yapan yetim kızlarımı-
zın bölge geleneklerine göre ödemek zo-
runda olduğu başlık parasının ödenmesi

15

Üç ayrı bölgede piknik organizasyonu 2.000

2012 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ 
(16-31 MART 2012)
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Yetim Dayanışma 

Günleri

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROJELER

PROJEDEN 
FAYDALANAN KİŞİ 

SAYISI

GÜ
N

EY
 A

SY
A

JAMMU 
KEŞMİR

Srinagar’daki yetim ve ihtiyaç sahibi kız 
çocuklar için açılan meslek edindirme 
kursunun bir yıllık giderlerinin karşı-
lanması

50

Kışlık kıyafet yardımı 50

MORO
Farklı yetimhanelerde kalan çocuklar ara-
sında resim, Kur’an okuma, hadis ve bilgi 
yarışmaları düzenlenmesi 

200

PATANİ

Gezi ve piknik programı 100
Yetim çocuklarımız arasında futbol, bas-
ketbol vb. spor aktiviteleri düzenlenmesi; 
çocuklara spor kıyafeti alımı

100

Kıyafet yardımı 100

SRİ LANKA

Sağlık taraması 300
Piknik organizasyonu 300
Kur’an-ı Kerim okuma yarışması 300
Spor müsabakaları 300
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Yetim Dayanışma 

Günleri

OR
TA

 A
SY

A

AFGANİSTAN
Kıyafet ve kırtasiye yardımı 957
Sağlık taraması 300
Gezi ve piknik organizasyonu 470

KAZAKİSTAN

Takım elbise, ayakkabı, gömlek ve çorap 
yardımı 50

Kırtasiye yardımı 100
Yetim ailelerine ikişer tonluk yakacak yar-
dımı 50 aile

Tarihî ve kültürel mekânlara dört gün-
lük gezi 50

Kumanya dağıtımı 50

KIRGIZİSTAN
Çüy bölgesindeki iki yetimhanede kalan 
çocuklara kıyafet dağıtımı ve yetimhane-
ye ayni yardım yapılması

100

TACİKİSTAN
Eğlence parkı ve hayvanat bahçesi gezisi, 
öğle yemeği, çocuklar için sürpriz hediye-
ler, kıyafet ve kumanya yardımı

30

BA
LK

AN
LA

R

ARNAVUTLUK
1.005 yetim çocuğumuz için bir eğlence 
programı düzenlenmesi ve çeşitli hedi-
yelerin dağıtılması 

1.005

BOSNA 
HERSEK

Başkent Saraybosna’da şehir turu, hayva-
nat bahçesi gezisi, öğle yemeği ikramı ve 
çocukların sinemaya götürülmesi

50

Yetimlerimize kıyafet alışverişleri için 50 
avro değerinde hediye çeki dağıtımı 80

KOSOVA Yetim çocuklarımız ve aileleri için yemek 
organizasyonu 250 kişi

MAKEDONYA
Ortaokul ve lisede okuyan yetimlerimize 
bir yıllık eğitim bursu verilmesi 160

Bir yetim ailesine ev alımı 1 aile

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROJELER

PROJEDEN 
FAYDALANAN KİŞİ 

SAYISI
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Günleri

AF
Rİ

KA

BURKİNA FASO

80 yetim için başkent Ouagadougou’da 
tarih müzesi, hayvanat bahçesi vb. kültür 
ve eğlence alanlarına gezi düzenlenmesi

80

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kap-
samında her bir aileye bir çift küçükbaş 
hayvan verilmesi

80 aile

CİBUTİ
Eğlence parkı ve hayvanat bahçesi gezisi, 
tiyatro ve çeşitli kültürel aktivitelerin dü-
zenlenmesi, öğle yemeği ikramı

217

ÇAD

Kırtasiye yardımı 200
Bölgede yaygın olan sıtma hastalığının 
önlenmesine yardımcı olmak için cibin-
lik dağıtımı

200

Yetim ailelerine kumanya dağıtımı 200 aile
Piknik organizasyonu 150

GANA
Sağlık taraması 100
Piknik organizasyonu 100
Yetimlere kıyafet, gıda ve kırtasiye yardımı 100

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROJELER

PROJEDEN 
FAYDALANAN KİŞİ 

SAYISI
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Yetim Dayanışma 

Günleri

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
PROJEDEN 

FAYDALANAN 
KİŞİ SAYISI

AF
Rİ

KA

ETİYOPYA

Yetim çocuklarımız arasında futbol, 
voleybol gibi çeşitli sportif ve kültü-
rel aktivitelerin düzenlenmesi ve de-
receye girenlerin ödüllendirilmesi

732

MALAVİ

Kanyenda’da bulunan İHH yetimha-
nesinde 50’si yetim 80 çocuğun sağ-
lık taramasından geçirilmesi ve her 
çocuğa cibinlik dağıtılması

80

Kanyenda Yetimhanesi’nin iç dona-
nımının yapılması 40

MORİTANYA

Yetimler ve annelerinin katılacağı pik-
nik, spor müsabakaları ve çeşitli kül-
türel aktivitelerin düzenlenmesi 

80

Yetim ailelerini kalkındırma pro-
jeleri kapsamında kasap dükkânı 
açılması

2 aile 

Yetim ailelerini kalkındırma projele-
ri kapsamında terzi atölyesi açılması 2 aile 

Yetim ailelerini kalkındırma projele-
ri kapsamında mini market açılması 2 aile 

Yetim ailelerini kalkındırma projele-
ri kapsamında kumaş boyama atöl-
yesi açılması

2 aile 

Yetim ailelerini kalkındırma projele-
ri kapsamında mini lokanta açılması 2 aile 
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Yetim Dayanışma 

Günleri

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
PROJEDEN 

FAYDALANAN 
KİŞİ SAYISI

AF
Rİ

KA

RUANDA Kıyafet yardımı ve dizüstü bilgisayar dağıtımı (10 kişi) 40

SIERRA LEONE

Sıtma, çiçek, suçiçeği, kızamık, astım, verem, zatürre, sarı-
humma vb. hastalıklara karşı sağlık taraması yapılması 300

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında, 
ailelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilme-
leri için ihtiyaçları olan hayvanların temini 

5 aile 

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında, 
ailelere mikro kredi verilmesi 15 aile

SOMALİ    

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
kırtasiye dükkânı açılması 3 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
kadın giyim mağazası açılması 5 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
esans ve koku dükkânı açılması 5 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
tahıl öğütme makinesi alınması 5 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
susam öğütme makinesi alınması 5 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
elektronik eşya dükkânı açılması 2 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
manav dükkânı açılması 10 aile

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında 
mini market açılması 5 aile
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Günleri

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROJELER

PROJEDEN 
FAYDALANAN 

KİŞİ SAYISI

AF
Rİ

KA

SUDAN
Yetim ailelerine gıda yardımı 
yapılması, yetimlere çocuk 
kumanya paketi dağıtımı

500

TANZANYA- 
ZANZİBAR

Zanzibar’ın tarihî yerlerine, 
hayvanat bahçesi ve sahile 
gezi organizasyonu ve öğle 
yemeği ikramı

300

İHH tarafından inşa edilen 
Şehit Faruk Aktaş Okulu’na 
yeni kayıt yaptıran çocuk-
lar için beş ek derslik inşa-
sı ve dersliklerin iç tefrişatı-
nın yapılması

200

Yetim ailelerini kalkındırma 
projeleri kapsamında bir ai-
lenin kümes hayvancılığı işi-
ne başlayabilmesi için gere-
ken sermayenin temini

1 aile

Bir yetim ailesine taşımacı-
lıkta kullanılmak üzere bi-
nek hayvanı ve araç temini

   1 aile
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ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
PROJEDEN 

FAYDALANAN 
KİŞİ SAYISI

OR
TA

DO
ĞU

FİLİSTİN Yetim çocuklarımız için moral günü 
organizasyonu 300

IRAK

Musul’daki yetim çocuklarımıza kı-
yafet ve oyuncak dağıtımı 50

Lunapark gezisi, el sanatları yarış-
ması, yemek organizasyonu 650

Yetim anneleri için halk yemekleri fes-
tivali düzenlenmesi ve dereceye giren-
lere nakdi ödüllerin verilmesi

50

Yetim çocuklarımıza battaniye, 
oyuncak ve gıda paketi dağıtımı 30

LÜBNAN

Yetim ailelerinin evlerinin tadilatı 10 aile
Gezi organizasyonu 50
Mülteci kamplarında yaşayan 300 
yetim çocuğa kitap; genel kültür ya-
rışmasında derece alan 20 yetim ço-
cuğa hediye dağıtımı

320

YEMEN

Akciğer enfeksiyonu, bademcik, ro-
matizma ve kalp rahatsızlığı olan 13 
yetim çocuğumuzun tedavi masraf-
larının karşılanması

13

Eğitim desteği sağlanması 21
Yetim ailelerine ev eşyası vb. ihtiyaçla-
rı için çeşitli ayni destekler sağlanması 23 aile

KA
FK

AS
YA

AZERBAYCAN Kıyafet ve kırtasiye yardımı; toplu 
yemek organizasyonu 325

LA
Tİ

N
 

 A
M

ER
İK

A

EKVADOR
Yetimler ve anneleri için trenle el-Boliche 
Doğal Park Alanı’na ve Quito’daki luna-
parka gezi düzenlenmesi

26 kişi  
(12’si yetim)



1992 yılından bu yana savaş, işgal ve doğal afetlerin tarumar ettiği coğrafyalarda 
sürdürdüğü yetim çalışmalarıyla 36 ülkede 24.100 yetim çocuğa kucak açan İHH 
İnsani Yardım Vakfı, insanlığı bu kutlu emanete sahip çıkmaya çağırmak ve ka-
muoyunda bu konuya dair bir bilinç oluşturmak amacıyla “Kutsal Emanetler 

Yetimlerimiz” temalı bir kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmanın ödül tö-
reni haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Çocuk 

Buluşması’nda yapılacak. Kısa film yarışmasında kurmaca, belgesel ve 
animasyon kategorilerinde filmler yarışacak. Derviş Zaim, İhsan Kabil, 
Rıdvan Şentürk, Yusuf Kaplan ve Semih Kaplanoğlu gibi birbirinden de-
ğerli isimlerin jüri üyeliğini yapacağı yarışma için eserlerin son teslim 
tarihi 21 Mayıs 2012.

Yarışmada kurmaca ve belgesel dallarında birincilik ödülü Sony NEX-
FS100k video kamera iken animasyon dalında birincilik ödülü Apple 
iMac 21,5 inç bilgisayar ve WACOM Cintiq 21 UX Pen Display çizim ek-
ranı. Ayrıca jüri özel ödülünü kazanacak filmin yönetmeni İHH’nın ye-
tim yardım çalışması gerçekleştirdiği Afrika ülkelerinden birine gitmeye 
hak kazanacak. İkincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü kazanan filmler 

de çeşitli video kameralar ve pen tabletler ile ödüllendirilecek.

Dünyanın her yerinden amatör ya da profesyonel kısa filmcileri “Kutsal 
Emanetlerimiz” dediğimiz çocuklarımız için bir hikâye anlatmaya davet edi-

yoruz. 165 milyon başrol oyuncusu olan bu büyük hikâyeyi anlatmaya iste-
diğiniz yerden başlayabilirsiniz!

BEYAZ GÜVERCİN 
KISA FİLM YARIŞMASI

Tema değişikliği üzerinde çalışılıyor
40 41

gündem gündem
Beyaz Güvercin  

Kısa Film Yarışması



Yarışmaya başvuracak kişiler www.beyazguvercin.org 
sitesinden ve info@beyazguvercin.org e-posta adresinden 

başvuru formunu ve yarışma şartnamesini temin edebilirler.

Tema değişikliği üzerinde çalışılıyor
40 41

gündem gündem
Beyaz Güvercin  

Kısa Film Yarışması
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aktüel

 5. Uluslararası Çocuk Buluşması:  
 Kutsal Emanetlerimiz İstanbul’da 
Mart 2012 itibarıyla 36 ülkede 24.100 yetim çocuğa düzenli destek sağlayan İHH İnsani 
Yardım Vakfı, haziran ayında yetim sponsorluk çalışması yaptığı ülkelerden onlarca 
çocuğu İstanbul’da bir araya getirecek ve çocukları sponsor aileleri ile buluşturacak. 
İlki 2005, sonuncusu ise 2009 yılında gerçekleştirilen Çocuk Buluşmaları’nın beşin-
cisi 3 Haziran’da İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programda çocuk-
ların sahneleyeceği gösterilerin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların performans-
ları da yer alacak. Program canlı yayın aracılığıyla yüz binlerce kişiye ulaştırılacak.

5. Çocuk Buluşması’nda farklı kültür, renk ve dile sahip onlarca yetim İstanbul’da ağır-
lanacak, yetim çocuklarımız başta sponsor aileler ve gönüllüler olmak üzere toplu-
mun çeşitli kesimleriyle buluşacak. Organizasyon ayrıca kamuoyuna yetim çocuk-
larla ilgili sorumlulukları hatırlatarak toplumsal bir duyarlılık oluşturulmasına da 
katkı sağlayacak. 

Buluşma kapsamında Türkiye’de bir hafta konuk olacak olan yetimlerimiz için üç ili 
kapsayan bir gezi programı tertip edilecek. Ankara, Konya ve Kayseri’de partner ku-
rumlarımızın hazırlayacağı programlara katılacak olan yetimlerimiz buralarda da 
sponsor aileler ve gönüllülerimizle bir araya gelecekler. Çocuklarımız ayrıca çeşitli 
TV ve radyo programlarına katılarak duygu ve düşüncelerini Türkiye halkıyla pay-
laşma fırsatı bulacaklar.

Uluslararası 5. Çocuk Buluşması’na Filistin, Somali, Açe, Moro, Pakistan, Kırgızistan, 
Bosna-Hersek, Irak, Tanzanya, Sri Lanka, Arnavutluk, Sierra Leone, Azerbaycan ve 
Türkiye’nin çeşitli illerinden çocuklarımız katılacak. 
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faaliyetler faaliyetler
Sosyal Yardımlar

NECDET YILDIRIM SAĞLIK OCAĞI

İHH, ocak ayında İzmit gönüllülerinin katkılarıyla Sri Lanka’nın farklı şehir-
lerinde üç sağlık ocağı ile zihinsel engelli çocuklar için bir eğitim merkezinin 
açılışını gerçekleştirdi. Sağlık ocaklarının ikisine Mavi Marmara gemisinde 
şehit olan İHH İnternet Birimi Koordinatörü Cevdet Kılıçlar ve İHH Acil Yar-
dım Birimi Görevlisi Necdet Yıldırım’ın isimleri verilirken diğerine ise yetim 
çalışmaları için bulunduğu Afganistan’da uçak kazasında hayatını kaybeden 
İHH Asya Masası Koordinatörü Şehit Faruk Aktaş’ın ismi verildi.

Şehit Cevdet Kılıçlar Sağlık Ocağı Anuradhapura şehrine bağlı Kiribewa kö-
yünde açıldı. Sağlık ocağı köyün tek sağlık merkezi olarak hizmet verecek. Mu-
ayene odası, aşı odası, eczane ve bekleme salonundan oluşan Necdet Yıldırım 
Sağlık Ocağı da Trincomale şehrinin Mutur kasabasında yaşayanlara hizmet 
verecek. Faruk Aktaş’ın ismi verilen üçüncü sağlık ocağı da Puttalam şehrin-
de açıldı. Gönüllü doktorların da zaman zaman görev yapacağı sağlık ocakla-
rı ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tedavi ve ilaç hizmeti sunacak. 

Zihinsel engelli çocuklar için açılan el-Hikme Özel Eğitim Merkezi ise Saba-
ragamuwa eyaletinin Kegalle şehrine bağlı Hemmathagama bölgesinde bu-
lunuyor. Eğitim merkezi ilk aşamada 25 çocuğa hizmet verecek, merkezin 
kapasitesinin ilerleyen dönemde arttırılması planlanıyor.

 Sri Lanka’da zihinsel engelliler eğitim    
 merkezi ve üç sağlık ocağı açıldı 
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EL-HİKME ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

FARUK AKTAŞ SAĞLIK OCAĞI CEVDET KILIÇLAR SAĞLIK OCAĞI
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 Ocak ve şubat ayı  
 adak kurban kesimleri  
 gerçekleştirildi 
Hayırseverlerin vakfımıza bağışladığı adak kur-
banlarının ocak ve şubat ayı kesimleri gerçek-
leştirildi. Ocak ayında 252 hisse Pakistan’da, 14 
hisse Bosna-Hersek’te, 14 hisse Somali’de ve 231 
hisse Türkiye’de olmak üzere toplam 511 hisse; 
şubat ayında 84 hisse Afganistan’da, 70 hisse 
Kazakistan’da, 70 hisse Kırgızistan’da, 7 hisse 
Makedonya’da, 35 hisse Arnavutluk’ta, 7 hisse 
Sırbistan-Preşova’da, 14 hisse Somali’de ve 14 
hisse Türkiye’de olmak üzere toplam 301 hisse 
adak kurbanı kesilerek yetimlere ve ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtıldı. Sizler de 350 TL karşılığın-
da bir adak veya akika kurban bağışında bu-
lunabilirsiniz. 

 Etiyopya’da  
 Kur’an-ı Kerim dağıtımı 
İHH’nın kültürel destek çalışmaları kapsamında Afri-
ka genelinde başlattığı Kur’an-ı Kerim dağıtma projesi 
Etiyopya’da devam ediyor. Dağıtımlar imkânsızlıklar se-
bebiyle Kur’an eğitiminin tahta levhalar üzerinde yapıl-
dığı, Müslüman nüfusun yoğun olduğu başkent Addis 
Ababa’ya 300 km mesafedeki Desi bölgesinde gerçekleş-
tirildi. İHH’nın daha önce okul yaptırdığı Desi’de hayata 
geçirilen proje ile toplam 13.000 Kur’an-ı Kerim dağıtıl-
dı. Proje kapsamında Afrika genelinde 100.000 Kur’an-ı 
Kerim dağıtılması hedefleniyor. 
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 Bosna-Hersek  
 karlar altında 
İHH İnsani Yardım Vakfı son yılların en yoğun 
kar yağışının yaşandığı ve hayatın tam anla-
mıyla durduğu Bosna-Hersek’in Srebrenitsa 
şehrinde felaketten etkilenen köylere insani yar-
dım ulaştırdı. Srebrenitsa’nın kar altında ka-
lan ve dünya ile irtibatın kesildiği Kruşev Do ve 
Luka köylerinde İHH ekipleri şubat ayında böl-
gedeki partner kuruluş UDF-Emmaus ile bir-
likte kışlık ayakkabı, battaniye, temel gıda mad-
deleri, yakacak ve kış şartlarına uygun giyecek 
gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Pirinç, tuz, 
kuru fasulye, makarna, yağ, toz şeker, ton balığı, 
konserve, un ve hazır çorba afetzedelerin evle-
rine ulaştırılan temel gıda maddeleri arasında.

 İHH’dan kardeş ülke  
 Tacikistan’a kış yardımı 
İHH İnsani Yardım Vakfı, çetin kış şartların-
dan olumsuz etkilenen Orta Asya ülkelerinden 
Tacikistan’da kış yardım faaliyeti gerçekleştirdi. 
Bağımsızlık sonrası yaşanan iç savaş süreciyle 
birlikte siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Orta 
Asya’nın en fakir ülkesi olan Tacikistan’da hal-
kın büyük bir kısmı yoksullukla mücadele edi-
yor. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra milliyetçi 
Rus milislerin saldırılarının sürdüğü ülkede ye-
tim sayısı da her geçen gün artıyor. İHH İnsani 
Yardım Vakfı tüm bu olumsuz şartlar altında ya-
şam mücadelesi veren yoksul ve yetim ailelerine 
yönelik kışlık elbise ve elektrikli soba dağıtımın-
da bulundu. Bölgede yıllardır çalışmalar yürüten 
İHH’nın başkent Duşanbe ve Rudaki kasabasında 
gerçekleştirdiği kış yardım faaliyetlerinden yak-
laşık 800 kişi faydalandı.
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 Arnavutluk’ta kış  
 yardımları 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kış yardımla-
rı kapsamında, ocak ayında Arnavutluk’un 
İşkodra şehrine bağlı Pukë kasabasında ve 
Kukës şehrine bağlı Bustriçe köyünde ihtiyaç 
sahiplerine 500 battaniye, 300 çocuk montu 
ile 300 çift çocuk botu dağıtıldı. Ayrıca Kop-
lik şehrinde de 137 çocuğun sünnet merasi-
mi gerçekleştirildi.

 Bangladeş’te 2.000 kişiye kışlık elbise yardımı 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Güney Asya ülkelerinden 142 milyon nüfuslu Bangladeş’te yardım çalışmaları sürü-
yor. Nüfusun yaklaşık %40’ının yoksulluk sınırı altında yaşadığı ülkede ağır kış şartları dolayısıyla kimsesizlere, 
yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere battaniye ve kışlık elbise dağıtımı yapıldı. Rangpur eyaletine bağlı Panchagar, 
Thakurgaon, Nilphamary, Kurigram, Gaibandha, Lalmonirhat şehirlerinde ve başkent Dakka’da gerçekleştirilen da-
ğıtımlardan 2.000 kişi istifade etti.
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 Kırgızistan’da kışlık  
 giyecek dağıtımı 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan’da 75 ye-
tim çocuğun barındığı çocuk evine kışlık giyecek 
yardımı yaptı. Kırgızistan’ın güneyinde yer alan 
150.000 nüfuslu Calalabad şehrine bağlı Oktyabr 
köyünde bulunan Coomart Bökömbayev Çocuk 
Evi’nin talebi üzerine 48’i erkek, 27’si kız toplam 
75 çocuğun mont, kazak, pantolon, iç çamaşır 
ve çorap gibi temel giysi ihtiyaçları karşılandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, ocak ayında Afganistan’da gerçekleş-
tirdiği kış yardımı çalışmaları kapsamında yetimhanelerde 
kalan çocuklara yönelik kışlık elbise dağıtımı yaptı. Yardımlar-
dan güney eyaletlerinden Lağman’da 345, Tacikistan sınırında 
bulunan Takhar’da 120, kuzeydoğu eyaletlerinden Badahşan’da 
170 çocuk yararlandı. Üç eyalette toplam 635 çocuğa ayakkabı, 
mont, iç çamaşırı ve elbise dağıtımında bulunuldu. 

 Afganistan’da yetimlere  
 kışlık giysi yardımı 
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 Açe İstanbul Yetimhanesi’nde  
 sağlık taraması 
Açe’de 2004 yılında yaşanan tsunaminin ardından 232.000 
kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda çocuk da yetim kalmış-
tı. Felaketin ardından iki yıl sonra İHH İnsani Yardım Vakfı 
tarafından Banda Açe’de inşa edilen 5.000 m² alan üzerine 
kurulu 9 bloktan oluşan Açe İstanbul Yetimhanesi bugün 
86 Açeli çocuğa yuva oldu. Ocak ayında yetimhanede ka-
lan 86 çocuğumuz sağlık taramasından geçirildi. Ayrıca 
kompleksin konferans salonunda gerçekleştirilen bir se-
miner ile çocuklara uzman bir sağlık ekibi tarafından bu-
laşıcı hastalıklara karşı korunma yolları ve genel sağlık 
bilgileri anlatıldı.
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 Libya ve Tunus STK’larına  
 eğitim programı 
Şubat ayında İstanbul’da İHH’nın genel merkezinde Libya-
lı ve Tunuslu sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik 
bir eğitim programı gerçekleştirildi. Libya İnsani Yardım 
Cemiyeti (LAHA) ve Tunus Hayır Cemiyeti (Tunisia Cha-
rity) temsilcileri İHH tarafından verilen eğitimde proje ha-
zırlama, fon toplama, uluslararası sivil toplum kuruluş-
larıyla ilişkiler, gönüllü yönetimi, raporlama, muhasebe 
yönetimi, yetim sponsorluğu başlıklı seminerlere katıldı. 
Program sonunda katılımcılara sertifika verildi. 130’dan 
fazla ülke ve bölgede yardım çalışmalarına devam eden 
İHH, düzenlediği eğitim programlarıyla faaliyet bölgele-
rinde partner kuruluşların bilinçlendirilmesini hedefliyor. 
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 Siz görürseniz onlar da görecek!  
Afrika genelinde gözle ilgili rahatsızlık yaşayan 10 milyon insanın 
yarısı katarakt hastası. Sahra Kuşağı üzerinde yer alan Nijer, Çad ve 
Etiyopya gibi ülkelerde ortalama 40.000 insana bir doktor düşerken 
milyonlarca insan hayatları boyunca doktor yüzü görmüyor. 2007 
yılında “Siz görürseniz onlar da görecek” sloganı ile Afrika Katarakt 
Kampanyası’nı başlatan İHH, sizlerin desteğiyle katarakt hastalarının 
gözlerine ışık olmaya devam ediyor. 2007’den bu yana dokuz ülkede 
on binlerce insana ulaşan Afrika Katarakt Kampanyası çerçevesinde 
2012 Şubat sonu itibarıyla ameliyat edilen kişi sayısı 58.228’e ulaştı. 
Geçtiğimiz beş yıl içerisinde 623.322 kişi göz taramasından geçirildi, 
218.905 potansiyel katarakt hastası muayene edildi. Proje hâlen Sier-
ra Leone, Sudan ve Etiyopya’da devam ediyor.  Hayırseverlerin 150 
TL karşılığında bir kişinin katarakt ameliyatını yaptırabildiği proje ile 
100.000 hastanın gözlerinin açılması hedefleniyor.
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AFRİKA KATARAKT KAMPANYASI 
(Son güncelleme: Şubat 2012)

ÜLKE SAHA TARAMASI MUAYENE AMELİYAT

Togo 15.000 5.000 300

Benin 12.900 4.300 390

Gana 6.900 2.300 281

Çad 1.740 580 150

Sierra Leone 22.890 7.880 1.030

Nijer 6.630 2.210 525

Sudan 318.000 109.915 30.271

Etiyopya 135.000 51.961 15.281

Somali 104.262 34.759 10.000

Toplam 623.322 218.905 58.228
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 Bir kuyu aç, su gibi aziz ol! 
İHH’nın temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşanan coğrafyalarda yürüttüğü su kuyusu 
açma çalışmaları devam ediyor. 2000 yılında başlayan ve 2006 yılında hız kazanan su ku-
yusu projeleri Afrika ve Asya ülkelerine bereket oluyor, kurumuş topraklara hayat veriyor. 
Şubat 2012 itibarıyla Asya’da 7, Sahra Altı Afrika’da 11 ülkede toplam 1.757 su kuyusu açıldı, 956 
kuyunun yapımı devam ediyor.
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SU KUYUSU PROJESİ 
(Son güncelleme: 24 Mart 2012)

NO ÜLKE DEVAM EDEN 
KUYULAR

BİTEN 
KUYULAR

1 ETİYOPYA 12 120
2 SOMALİ 670 376
3 BURKİNA FASO 3 4
4 NİJER 1 9
5 CİBUTİ  - 11
6 ÇAD 25 201
7 KAMERUN 24 130
8 SUDAN 11 49
9 SİERRA LEONE 4 7
10 GİNE  - 11
11 KENYA 123 11
12 BANGLADEŞ 49 772
13 AFGANİSTAN 4 6
14 MOĞOLİSTAN -  1
15 PAKİSTAN  - 11

16 ENDONEZYA 
(AÇE)  - 2

17 KEŞMİR 26 10
18 KIRGIZİSTAN -  4
 TOPLAM 956 1.757



56 57

faaliyetler faaliyetler
Acil yardımlar

 Filipinler tayfuna teslim 
Aralık ayında Filipinler’de yaşanan tropikal yağ-
murlar ve beraberinde oluşan Washi Tayfunu’nda 
1.100 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev zarar gör-
dü. Yaşanan afetin ardından bölgede çalışmalara 
başlayan İHH, tayfunun en çok zarara yol açtığı 
Mindanao’da Cagayan de Oro ve Iligan yerleşim bi-
rimlerinde 10.000 afetzedeye gıda, temiz içme suyu, 
ilaç ve temizlik malzemesi dağıtımında bulundu.

 Tanzanya’da sel felaketi 
21 Aralık’ta Tanzanya’nın başkenti Darusselam’da ya-
şanan yoğun yağışlar nehir yataklarının taşmasına 
sebep oldu. 38 kişinin ölümüne, 5.000 kişinin göç et-
mesine neden olan felaketin akabinde İHH ekipleri böl-
gede acil yardım çalışmalarına başladı. Uhuru, Ilala ve 
Mchikichini yerleşim birimlerinde 670 aileye temiz su 
ve 5 kilogramlık pirinç, şeker, fasulye ve undan oluşan 
gıda paketleri dağıtıldı.
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Savaş ve doğal afet gibi acil müdahale 
gerektiren durumlarda ihtiyaç duyu-
lan arama-kurtarma ekiplerinin oluş-
turulması misyonu ile vakıf persone-
linden ve gönüllülerden oluşturulan 
İHH ekipleri İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nden 
arama-kurtarma eğitimi alıyor. Üç 
ayrı kur hâlinde düzenlenen eğiti-
min ilk kuru 17-25 Mart 2012 tarihleri 
arasında Şile’de gerçekleştirildi. 6 va-
kıf personeli ve 11 gönüllü, dokuz gün 
boyunca afet ve olay yeri değerlendir-
mesi, kaza anında müdahale, enkazla-
ra müdahale, müdahale sırasında iş 
bölümü ve organizasyon, fiziksel ara-
ma ve cihazla arama, enkazda yaralı 
ile iletişim kurma ve yaralıyı güvenli 
bir şekilde tahliye etme gibi teorik ve 
pratik arama-kurtarma eğitimi aldı. 

 Yurt içi yardımlar 
İHH’nın Türkiye içerisinde ihtiyaç sahiplerine, mültecilere, 
sığınmacılara ve yabancı öğrencilere yönelik yardımla-
rı devam ediyor. İHH ocak, şubat, mart ayları içerisinde 
ihtiyaç sahibi Türkiyeli 117.129 kişiye toplam 1.584.938 TL 
tutarında ayni yardımda bulundu. Ayni yardımlar içe-
risinde temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, tekstil, 
ilaç ve tıbbi malzeme, gıda, elektrikli eşya, kıyafet, ayak-
kabı vb. bulunuyor.

Ocak-şubat-mart aylarında toplam 44.962 mülteci, sı-
ğınmacı ve Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğ-
renci İHH’nın 2.127.742 TL tutarında sağlık, kültürel des-
tek çalışmaları ve sosyal temalı ayni yardımlarından 
faydalandı. 1.736 kişiye ise 382.600 TL tutarında nakdi 
yardımda bulunuldu. Yurt içi yardım çalışmaları kap-
samında İHH mültecilerin, sığınmacıların ve Türkiye’de 
eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kira ve ev 
giderlerini karşılıyor, ilaç ve tedavileri için gerekli tıbbi 
cihazları temin ediyor, sağlık giderlerini üstleniyor, eği-
tim bursları veriyor.

 İHH ekipleri  
 arama-kurtarma  
 eğitimi alıyor 
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 Katliamın 20. yıl dönümünde Karabağ Paneli düzenlendi 
20. yıl dönümünde Hocalı Katliamı, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da bileşenleri arasında bulunduğu İstanbul Barış 
Platformu tarafından organize edilen bir panelde anıldı. 25 Şubat’ta Topkapı Eresin Otel’de gerçekleştirilen panele 
Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan konuklar, 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri olan Hocalı Katliamı’nın 
dünya tarafından görmezden gelindiğine dikkat çekti. Panele İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Azerbaycan Li-
beral Partisi (ALP) Genel Başkanı Prof. Dr. Lale Şevket Hacıyeva, Azerbaycan Yurttaşlar Derneği Başkanı Zaur Ali-
yev, İleri Azerbaycan STK’lar Genel Başkanı Boha Tagıyev, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necati Ay-
dın, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, Tarihçi Anar İskenderov, Azeri parlamenter Fazıl Gazanferoğlu, Avukat Etimad 
İsmailov, Devam Derneği Başkanı İlgar İbrahimoğlu katıldı.
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 3 dilde 5 kitapla Mavi  
 Marmara! 
İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail’in Gazze Özgürlük 
Filosu’na saldırısının birinci yıl dönümünde Mavi 
Marmara-Gazze Özgürlük Filosu ve Küresel Vicda-
nın Dilinden Özgürlük Filosu-Yolcularla Söyleşiler 
kitapları ile filonun Gazze yolculuğunda yaşanan-
ları kitaplaştırmıştı. Saldırının ikinci yıl dönümün-
de, Mavi Marmara-Gazze Özgürlük Filosu Arapça 
ve İngilizce olarak, Küresel Vicdanın Dilinden Öz-
gürlük Filosu-Yolcularla Söyleşiler kitabı da İngi-
lizce olarak okuyucuyla buluştu.

Mavi Marmara-Gazze Özgürlük Filosu adlı kitap-
ta, filo organizasyonunun hazırlık aşamaları, filo-
nun yola çıkışı, yolculuk, saldırı ve sonrasında ya-
şananlara kadar birçok konu, organizatörlerin ve 
filo katılımcılarının şahitliklerine dayanılarak bi-
rincil kaynaklar üzerinden aktarılıyor. Zahide Tuba 
Kor’un kaleme aldığı Küresel Vicdanın Dilinden Öz-
gürlük Filosu-Yolcularla Söyleşiler kitabı ise Özgür-
lük Filosu’nun 39 yolcusu ile yapılan röportajlardan 
oluşuyor. Her iki kitabı da www.kitapyurdu.com 
üzerinden sipariş etmek mümkün.
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Gönüllü Faaliyetleri

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ 

 Gönüllü halkamız genişliyor 
Geçtiğimiz üç ay içerisinde sadece İstanbul’da 
değil Anadolu’nun dört bir yanında gönüllü-
lerimiz vakfımızın projelerine kaynak oluş-
turmak için kermes, biletli davet, tanıtım top-
lantıları gibi organizasyonlara imza attı. Bu 
çerçevede İzmir gönüllüleri yetim çalışma-
larına destek amaçlı biletli salon programı 
gerçekleştirdi. Çanakkale’nin Çan ilçesindeki 
gönüllülerimiz her ay düzenli olarak biletli 
çay davetleri gerçekleştiriyor. Davetlerden 
elde edilen bağışlar Çan yetimleri ve ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çan gönüllüle-
ri ayrıca Vanlı depremzede aileler için ayni 
yardım desteğinde bulunmaya devam edi-
yor. Iğdır gönüllülerimiz gerçekleştirdikle-
ri organizasyonlarla Iğdır’a yerleşen Vanlı 
depremzede öğrencilerin okul ve kırtasiye 

masraflarını karşıladılar. Gönüllülerimiz 
öğrencilerle birlikte moral ve motivasyon 
amaçlı sosyal aktiviteler gerçekleştirdiler. 
Ayrıca illerindeki depremzede ailelere her 
ay düzenli olarak ayni yardım desteğin-
de bulunmaya devam ediyorlar. Samsun 
gönüllülerimiz her hafta semt pazarların-
da gıda kermesi yapıyor. Gönüllülerimiz 
kermeslerden elde ettikleri gelirle yetimle-
re destek oluyor. Samsunlu gönüllülerimi-
zin sponsorluğunu üstlendiği yetim sayısı 
20’ye ulaştı. Yozgat’ta İHH gönüllüleri şehrin 
yetimhanesine çocuklar için hazırladıkları 
hediye paketleriyle bir ziyaret gerçekleştir-
diler. İstanbul’da Yakacık gönüllülerimiz her 
ay düzenli olarak biletli salon programları 
düzenliyor. Gönüllülerimiz elde ettikleri ge-

Türkiye’nin dört bir yanındaki iyilik gönüllüleri İHH’nın sınırları aşan yar-
dım kampanyalarına destek olmaya devam ediyor. Katarakt, yetim, su 

kuyusu gibi projelerimiz gönüllülerimizin vazgeçilmez desteğiyle büyüyor, 
bereketleniyor, binlerce ihtiyaç sahibinin hayatına dokunuyor. 
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lir ile Afrika’da ilk su kuyularını açtırdılar. İstanbul 
Güngören gönüllülerimiz biletli bir salon progra-
mı gerçekleştirerek Kenya’da cami ve mescit inşa-
atı projesini üstlendiler. Mart ayında İstanbul Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’nde 300 kişinin katılımıyla 
yetim programı yapıldı. Program sonunda öğren-
ciler bir yetimin bir yıllık sponsorluk bedelini topla-
dılar. 25 Şubat-15 Mart tarihleri arasında İstanbul’da 
gönüllülerimiz Güngören, Fatih, Eminönü, Gazios-
manpaşa, Sultanbeyli ve Üsküdar’da kurulan ye-
tim çalışmalarını tanıtan stantlarımızda görev al-
dılar. 13-16 Mart’ta da İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğrencileri stant kurarak İHH’nın yetim 
faaliyetlerini tanıttılar. Elazığ gönüllülerimiz ise So-
mali için bir araya gelerek 41 çuval ayni yardım-
da bulundu. Erdem Yayınları Van’daki depremze-
de çocuklara 690 adet kitap bağışladı.  

Anadolu’da farklı şehirlerde bulunan aktif 
gönüllülerimizi İHH’nın etkinliklerinden ha-
berdar etmek ve onlarla iletişimi daha hız-
lı ve pratik olarak gerçekleştirmek için bir 
e-mail grubu kuruldu: ihh-genc-gonulluler@
googlegroups.com. Mail grubuna üye olmak 
ve gönüllü etkinliklerinden haberdar olmak 
isterseniz 0212 631 21 21 numaralı telefondan 
İHH Gönüllü Koordinatörlüğü Birimi ile irti-
bata geçebilirsiniz.

 İstanbul Şehir Üniversitesi  
 öğrencileri Van için seferber oldu 
İstanbul Şehir Üniversitesi’nden bir grup öğ-
renci sosyal medyada başlattıkları “Van için 
Kalem” kampanyası ile 33 günde 15.000 TL 
yardım topladı. Kampanyaya en büyük des-
tek Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları öğ-
rencilerinden geldi. Özel Derya Öncü Eği-
tim Kurumları öğrencileri kampanyaya 35 
koli giyecek ve kırtasiye malzemesi ile kat-
kıda bulundu. Yaklaşık bir ay süren “Van 
için Kalem” kampanyasından elde edilen 
gelirle Şehir Üniversitesi öğrencileri 8.000 
TL’ye bir depremzede ailenin kalabileceği 

bir konteyner satın aldılar, 
İHH’nın Sponsor Aile Sis-
temi kapsamında iki ye-
time sponsor oldular. 
Ayrıca İHH görevlileri 
ve öğrenci temsilcile-
rinden oluşan bir ekip-
le üç günlük Van ziyareti 
gerçekleştirilerek deprem-
zedelere toplam 40 kolilik 
kırtasiye, atkı, eldiven, oyuncak 
dağıtımı gerçekleştirildi.
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 Good Neighbors’dan  
 Van’a yardım eli  
29 ülkede çocuk eğitimi, toplumsal kalkınma, sağlık ve 
acil yardım gibi alanlarda faaliyet gösteren ve kâr ama-
cı gütmeyen insani yardım kuruluşu Good Neighbors, 
İHH iş birliği ile Vanlı depremzedelere yardım eli uzattı. 
Kuruluşun Güney Kore bürosunu temsilen gelen Seong 
Ha Eun Marcellino Van’da İHH ekipleri ile birlikte 435 
adet gıda paketi dağıttı. Şeker, çay, reçel, helva, zeytin, 
peynir ve tahin gibi temel gıda maddelerinden oluşan 
gıda paketlerinden Van merkezde bulunan İHH Geçi-
ci Yerleşim Merkezi konutları sakinleri, Urartu ve Faki 
Teyran konteyner kentlerinde kalan depremzedeler ve 
Van’ın merkez köylerinden Dağönü köylüleri yararlandı. 

 Ayder’den mültecilere  
 ve Vanlı depremzedelere  
 yardım eli 
İHH’nın Anadolu’daki en faal partner kuruluşlarından Kon-
ya merkezli Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) şubat 
ayında kendi illerinde bulunan 25 Vanlı depremzede aileye 
gıda ve kıyafet yardımı yaptı. AYDER’in her ay düzenli gıda 
yardımı yaptığı aileler yine AYDER tarafından içleri döşe-
nen Selçuklu Belediyesi’ne ait Şefkat Evleri’nde kalıyor. Dört 
kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekil-
de hazırlanan kumanyalar içerisinde ayçiçek yağı (5 kg), pi-
lavlık bulgur (2 kg), makarna (500 gr), un (5 kg), toz şeker (3 
kg), kesme şeker (1 paket), çay (1 kg), pilavlık pirinç (1 kg), kuru 
fasulye (1 kg), yeşil mercimek (1 kg),  kırmızı mercimek (1 kg), 
nohut (1 kg), salça (1 kg), kuru üzüm (1 kg), zeytin (1 kg), beyaz 
peynir (1 kg) bulunuyor. 

AYDER’in şubat ayında gerçekleştirdiği bir diğer yardım faa-
liyeti ile de 100 mülteci aileye kıyafet yardımı yapıldı. Hayır-
severlerin bağışlarıyla temin edilen kıyafetlerden Konya’nın 
Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde ikamet eden Somali, 
Sudan, Irak ve Eritreli 325 mülteci yararlandı. 
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 İyilik hareketi büyüyor 
Faaliyet sahası her geçen yıl genişleyen ve bugün 5 kıtada 130 
ülke ve bölgeye ulaşan İHH, savaş, doğal afet ve iç karışıklık-
ların yaşandığı coğrafyalarda yardım çalışmaları gerçekleş-
tirmek isteyen pek çok uluslararası kurum için de güvenilir 
bir partner. Son üç ay içerisinde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Gü-
ney Kore, İngiltere, Bosna-Hersek, Polonya, İsviçre, Kosova 
gibi ülkelerden bireysel ve kurumsal bağışçılar İHH ile çeşit-
li yardım çalışmalarına imza attı. Katar Kızılayı ile Van’da 95 
konteyner ev kuruldu. Evlere ihtiyaç sahibi depremzede ai-
leler yerleştirildi. Ayrıca bir mobil sağlık kliniği de nisan ayı 
içerisinde hizmete başlayacak. Yine Katar’dan Qatar Charity 
adlı kuruluş Van’da 100 konteyner ve 50 prefabrik ev kuru-
yor. Kuveyt’ten International Islamic Charitable Organization 
ise 193 konteyner evin kurulumunu gerçekleştirdi. 

Katar Kızılayı yine İHH ile şiddetli geçen kış mevsimi ne-
deniyle mağdur olan coğrafyalar için “Warm Winter 2011-
2012” projesini hayata geçirdi. Proje ile Arnavutluk, Kazakis-
tan, Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan’da toplam 650 adet 
battaniye, 800 adet çocuk botu, 650 adet çocuk montu, 870 
adet kışlık kıyafet ve 100 adet elektrikli ısıtıcı dağıtımı yapıldı. 
Bahreyn’den bir grup bağışçı Sudan’da 900 katarakt ameli-
yatına sponsor oldu. Kuveyt’ten gönüllülerimiz de 320 kata-
rakt ameliyatına sponsor oldular.

Uluslararası Al-Imdaad Vakfı Güney Afrika, İngiltere ve Ürdün 
temsilcilerinin katıldığı bir programla Hatay’daki kamplarda 
kalan Suriyeli mültecilere battaniye, yatak, yastık, temizlik 
kitleri, kahvaltı ve gıda paketleri dağıtımı yapıldı. İngiltere’den 
Sacred Knowledge Trust kurumu ile de yine Hatay’da bulunan 
400 Suriyeli mülteci aileye kahvaltı paketleri ve temizlik kitle-
ri dağıtıldı. ABD’li hayır kurumu Zakat Foundation ise Suriyeli 
mültecilere ulaştırılmak üzere bir konteyner yardım malze-
mesi gönderdi. Polonya Uluslararası İnsani Yardım Kurumu 
ile birlikte Lübnan’daki Suriyeli mültecilere yardım paketi da-
ğıtıldı. İngiltere’den bir grup da düzenledikleri bir organizas-
yonla topladıkları dokuz araçlık insani yardım malzemesini 
yine İHH aracılığı ile Suriyeli mültecilere ulaştırdı. 

90 ülkede faaliyet gösteren 15 federatif kuruluştan oluşan ve 
yoksullukla mücadeleyi hedefleyen çalışmalara imza atan 
OXFAM’ın Ortadoğu temsilcisi İHH’yı ziyaret ederek faaliyet-
lerimiz hakkında bilgi aldı. California Soka University’den 19 
kişilik bir öğrenci grubu İHH’yı ziyaret ederek İHH’nın yar-
dım misyonu, çalışma alanları ve faaliyet bölgeleri ile ilgi-
li bilgi aldı. İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Nalan Dal 
ile Yönetim Kurulu üyeleri Gülden Sönmez ve Ümit Sönmez, 

İHH’nın Uzakdoğu çalışmaları kapsamında Japonya ve Güney 
Kore’de çeşitli temaslarda bulundu. Japon Association for Aid 
and Relief (AAR), Peace Wind Japan, Japan Volunteers Cen-
ter ve Güney Koreli Good Neighbours kurumları ile görüş-
meler gerçekleştirildi. Bahreyn’de de İHH gönüllüleri ile bir 
araya gelindi, uluslararası faaliyet gösteren kurumlarla gö-
rüşmeler yapıldı. Bahreyn Sosyal Kalkınma ve İnsan Hak-
ları Bakanı Dr. Fatima al-Balushi ziyaret edildi. 



 Pakistan – Okul  
 tadilatı projesi 
175 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalaba-
lık altıncı ülkesi olan Pakistan, İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın Güney Asya’da faaliyet gösterdiği en önem-
li coğrafyalardan biri. 20’den fazla Afgan mülteci 
kampının bulunduğu Haripur bölgesinde mülte-
ci çocuklara eğitim vermek amacıyla 2004 yılın-
da kurulan Uluslararası Mevlana Celaleddin Rumi 
Okulu da  İHH’nın bölgedeki önemli hizmetlerinden 
biri. Okul, 62’si yetim olmak üzere yaklaşık 700 öğ-
renciye anaokulundan lise seviyesine kadar eğitim 
veriyor. Bünyesinde bilim laboratuvarı, bilgisayar 
odası ve kütüphanesi olan Rumi Okulu tam kapa-
siteyle çalışıyor ve gösterdiği üstün performans ve 
elde ettiği başarılarıyla Afgan ve Pakistanlı otorite-
lerin övgüsüne mazhar oluyor. Bu proje kapsamın-
da, sekiz yıldır bakım çalışması yapılamayan Rumi 
Okulu’nun sınıfları, mutfak ve tuvaletleri, bilgisayar 
odası, laboratuvarı ve kütüphanesi tadilattan geçiri-
lecek. Aynı zamanda, etkin ve nitelikli bir eğitim için 
ihtiyaç duyulan elektronik cihazlar, spor donanımı 
ve müzik aletleri, alanlarında uzman ekiplerimiz ta-
rafından satın alınarak öğrencilerin hizmetine sunu-
lacak. Çalışmadan kısa vadede okula kayıtlı yaklaşık 
700 öğrenci, uzun vadede bölgede zor şartlar altın-
da yaşayan binlerce çocuk istifade edecek. Projenin 
toplam maliyeti 24.690 avro.
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 Jammu Keşmir - İslamabad Devlet Hastanesi  
 Yoğun Bakım Ünitesi projesi 
Asya’nın en mazlum coğrafyalarından yaklaşık 10 milyon 
nüfuslu Jammu Keşmir 1947’den bu yana Hindistan işgalin-
de bulunuyor. 700.000 civarında Hindistan askeri olan böl-
gede yıllardır süren işgal ve çatışmalar dolayısıyla altyapı 
büyük oranda tahrip olmuş durumda ve bölge halkı sosyal 
hakların pek çoğundan mahrum. Jammu Keşmir’in güneyin-

de yer alan 1 milyon nüfuslu İslamabad (Anatnag), bağımsız-
lık yanlısı hareketler ile Hindistan ordusu arasında çatışma-
ların yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Bu 
proje ile bölgenin en büyük hastanesi olan İslamabad Devlet 
Hastanesi’nde bir yoğun bakım ünitesi kurulması hedefleni-
yor. Projenin toplam maliyeti 40.000 dolar.

 Gazze - Mesleki  
 eğitim kursu projesi  
İşsizliğin %70’lere vardığı Gazze’de hayata geçirilen 
proje ile gençlere bilgisayar ve İngilizce eğitimle-
ri veriliyor. Projeden 2011 yılı içerisinde 1.500 öğ-
renci istifade etti. Bir yıllık eğitmen ücretleri, ida-
ri giderler, kırtasiye masrafları ve kira bedeli ile 
birlikte projenin 2012 yılı için toplam maliyeti 
29.400 dolardır.

64

hayat bulmayı 

bekleyen projeler hayat bulmayı 

bekleyen projeler
65



Patani, Tayland’ın güneyinde yer alan ve Tayland sınırları içe-
risinde, nüfusunun %80’ini Malay Müslümanların oluşturduğu 
Yala, Narativat, Songkhla ve Patani eyaletlerinden oluşan böl-
genin Malay literatüründeki adı. 9. yüzyıl başlarında İslam’la 
tanışan ve güçlü bir İslam mirasına sahip Patani’de Müslü-
man halk Budist Tayland devletinin asimilasyon politikala-
rı ile karşı karşıya. Bölgedeki Müslümanlar 1930’lı yıllardan 
bu yana dinî ve kültürel değerlerini korumak için büyük bir 
mücadele veriyor. Bugün Patani’de on yıllardır devam eden 
çatışmaların bir sonucu olarak yaklaşık 40.000 yetim bu-
lunuyor. Babalarını Tayland ordusu ile savaşta kaybeden ve 

hiçbir sosyal güvenceleri olmayan yetim çocuklar, bir devlet 
politikası olarak özellikle yoksulluğa itiliyor. 2005’ten bu yana 
Patani’de yardım çalışmalarını sürdüren İHH, hâlihazırda 
Yaring bölgesinde Konya Anadolu İnsani Yardım Derneği 
AYDER’in sponsorluğunda 100 yatak kapasiteli bir yetimhane 
inşa ediyor. Konya AYDER Yetimhanesi’nin yanına 1.000 öğ-
rencinin istifade edeceği üç katlı bir okul inşaatı planlanıyor. 
Öncelikle yetim çocuklara hizmet vermesi amaçlanan okul-
da fenni ilimlerin yanı sıra İslami ilimler eğitimi de verile-
cek. Okuldaki eğitim dilleri Arapça, İngilizce, Tayca ve Malay-
ca olacak. Projenin toplam maliyeti 265.000 avro.

 Patani - Okul inşa projesi 
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YETİMLER ÜLKESİ  
SİERRA LEONE

Küçük bir parçasına dahi on binlerce dolar para ödenen elmaslar yüzünden 
Sierra Leone’de 100.000’den fazla insan öldürüldü. 2 milyon kişinin topraklarını 

terk ettiği savaş, geriye boynu bükük 1 milyon yetim bıraktı. 

 Kanlı elmaslar  
 üzerindeki yalın ayaklar  
90’lı yıllardı. Televizyonda insanın kanını donduran görün-
tüler yayınlanıyordu; omzuna astığında dipçiği yere değen 
silahıyla çevreye rastgele ateş etmekten çekinmeyen çocuk 
askerler, isyancı güçlere katılmadığı için sokak ortasında kolu 
bacağı satırlarla kesilen insanlar… Ve bu insanların feryatla-
rını dünya film gibi izliyordu. 

Çocuklarımın ismini telaffuz etmekte zorlandığı, işte o ken-
di küçük ancak acıları büyük ülkeye, Sierra Leone’ye gitmek 
üzere uçaktayım. Fas-Liberya aktarmalı uçuşumuzun ardın-
dan sabahın erken saatlerinde nihayet Lungi’deyiz. Rehberi-
miz Amadu bizi karşılıyor. Arabalı vapurla Brezilya’ya Atlan-
tik Okyanusu’ndan komşu olan yarım ada şeklindeki başkent 
Free Town’a ulaşıyoruz. Programımız bir hayli yoğun. Wel-
lington Muslim Association Başkanı Osman Dumbuya’nın 
evine gidip orada program yapıyoruz. İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın bakımlarını üstlendiği 300 yetimin sağlık tarama-
larını yaparak işe başlayacağız. 

Osman Sağırlı
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Ülke 12 yıl boyunca süren savaşta 
isyancılara taraf olmayanlar ya 
kollarını ya bacaklarını kaybetti. 

Bugün ise kendilerinin faili 
ailelerinin katili olan insanlarla bir 

arada yaşamaya mahkÛmlar. 
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Kızgın güneş altında Free Town’un tozlu sokaklarını geçip ço-
cukların toplandığı sağlık merkezine varıyoruz. Etrafta birço-
ğu yalnız annesi ya da babasıyla gelen tek tük çocuk var. En 
büyüğü 12 yaşındaki yavrucakların bizleri görmesiyle yüz-
lerindeki gerginlik bir anda tebessüme dönüşüveriyor. Eli-
mizde büyümüşler gibi kucağımıza oturanlar, boynumuza 
sarılanlar... Belki de yıllardır hasretini çektikleri şefkati bizde 
arıyorlardır kim bilir? 

 Ottan mürekkep,  
 yapraktan silgi 
Müslümanların kurduğu Bilal İbn-i Rabah Yetimhanesi’ni ziya-
ret edip oranın ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Şehrin en fakir böl-
gelerinden Ascention Town’dan geçerken yol kenarında loh adı 
verilen bir metre boyundaki tahtalara kendi elleriyle yazdık-

ları sureleri hıfzetmeye çalışan kızlı 
erkekli 8-9 minik yavruyu gö-

rünce duruyoruz. Kursta-
ki çocuklar “Abadu, aba-
du (beyaz adam)” diye 

kendi aralarında ko-
nuşmaya başlıyorlar. 
Kimi elindeki loha kimi 
de Kur’an-ı Kerim’e sı-
kıca sarılıyor, birbir-

lerine biraz daha so-
kuluyorlar. Selam 
vermemizle rahat-
lıyorlar. 

Muhammed adlı çocuk elindeki kamışı ot kökünden elde edilen 
mürekkebe daldırıp 40 yıllık hattat edasıyla tahtaya ayetleri 
yazıyor. Kursun en küçüğü Nala ise ezber yapılan tahtalarda-
ki yazıları sert tüylü bir yaprakla silme telaşında. Başlarında 
duran kendilerinden yaşça büyük ablaları Culde ise dizinin 
dibine oturttuğu Fatımata’ya Fetih suresini ezberden okutu-
yor. Derme çatma kulübenin tadilat ve bakım işini İHH adı-
na Ahmet Sarıkurt üstleniyor. Biz oradan ayrılıyoruz, ama 
akşama kulübenin tadilatı başlıyor. 

 Adı Muhammed olan  
 papazlar var 
Sierra Leone’de misyonerlik faaliyetleri oldukça fazla, %70’i 
Müslüman olan bir ülkede camiden çok kilise var. Dünyada 
o kadar Hristiyan ülke gezdim burada gördüğüm kadar çok 
kiliseyi hiçbir yerde görmedim. Neredeyse 10 kişiye bir ki-
lise düşüyor. 1980 yılına kadar %5 olan Hristiyan nüfus bu-
gün %30’lara dayanmış.

Eski bir papaz olan Mustafa, “Burada ne yazık ki Müslümanlar 
çok fakir durumda. Okulların %80’i misyonerlere ait. 150 yıl-
lık büyük kolejler, şehir merkezlerindeki okullar hep onların. 
Eğer bir baba çocuğunu okutacaksa bu okullara göndermek 
zorunda. Ailesi Müslüman fakat yoksulluk ve fakirlik çekenler 
mecburen misyonerlerin eline düşüyor. İslami şuurun yerleş-
memiş olması ve fakirlik en önemli faktör. Sadece bu değil; ço-
cuğunuzu bu okula göndermeniz hâlinde iş bulabiliyorsunuz, 
devlet dairelerinde adam yerine konuluyorsunuz.” diyor. Daha 
sonra öyle bir cümle sarf ediyor ki, altında kalmamak müm-
kün değil, “Biz dinimizi burada kimden öğreneceğiz? Kim eli-
mizden tutacak? Bak şimdi burada adı Muhammed olan ço-
cukları özellikle papaz yapıyorlar. Ailelerine servet veriyorlar... 
Ev, araba ne isterlerse. Onlar çok itibarlı kişiler kabul ediliyor!” 

 Seke abadu (Selam  
 beyaz adam!) 
Port Loko’ya 120 kilometre mesafede Mabereh köyüne var-
dığımızda aracımızın peşine takılan çocukların “Abadu, aba-
duuuuu aaabbaaaaduuuu” çığlıkları arasında seçim çalış-
masına çıkmış siyasiler gibi el kol hareketi yaparak köye 
giriyoruz. “Seke abadu (Selam beyaz adam)” faslından sonra 
Amadu’nun evine giriyoruz. 
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500 nüfuslu köyde kim varsa hepsiyle hava kararıncaya ka-
dar tanışıyoruz. Havanın kararmasıyla birlikte yaşlılar evle-
rine çekiliyor, ancak çocuklar bizimle. Bol bol oyunlar oyna-
yıp eğleniyorlar. 

Gece bir ara megafon sesi ile yataktan fırlıyorum. El yorda-
mıyla telefonu bulup saati kontrol ediyorum. Henüz saba-
hın 05.00’i... Megafondan gelen ses yerel dilden. Amadu’yu 
ayağa dikip bu adamın bu saatte ne istediğini soruyorum. 
Amadu, “O caminin imamı. Haydi, sabah oldu. Herkes yata-
ğından kalksın. Rızıkların dağıtıldığı bu saatte tembeller gibi 
yatmayın. Çoluğunuzu çocuğunuzu da kaldırın. Herkes ca-
miye gelsin. Allah’ın rızık dağıttığı, merhamet ettiği bu sa-
atte yatmayın. Gününüz hayırlı olsun.” dediğini aktarıyor. 
Kaldığımız evin muhtelif yerlerinde süngerler, otlar üze-
rine yatan çoluk çocuk hep birden kalkıp caminin yolunu 
tutuyoruz. Kadınlar da camiye geliyor. Ortaya konan lam-
bayla aydınlatılan köy camisinde cemaatle namazı eda edi-
yoruz. Ardından kahvaltı. Akşamdan ayarlanan ambulans-
lar da köye giriş yapıyor. İstikamet 77 yetimle birlikte Port 
Loko Devlet Hastanesi... 

 Yine gel beyaz adam 
Gece boyu eğlenen çocuklar boynundaki haçı sergilemekten 
gurur duyan Dr. Gerald Yong’un kontrolünden geçiyor. 9 ya-
şındaki Santigi Conte, Suri Kago, Aysatu, Ramatu Sisi gibi on-

larca yetimden tek tek kan alınıyor, testler yapılıyor. Kiminde 
malarya kiminde sıtma, tek tük kirli suya bağlı yaralar tes-
pit ediliyor. İHH, çocukların sürekli kontrol altında tutulması 
gerekenleri tespit edip tedavilerinin sürmesi için gerekli gi-
rişimleri yapıyor. Velileri olduğumuza dair birkaç belge im-
zalıyoruz ve çocukları orada bırakıp ayrılıyoruz. 

Bu defa Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle İHH’nın ya-
pımını üstlendiği 1.250 öğrencinin eğitim göreceği altı sınıf-
lı Rotifunk köyü ilkokulundayız. Kilometrelerce yol yürüyüp 
Hristiyan okullarında eğitim gören birçok çocuk artık bura-
da, üstelik Müslüman olarak eğitim görebilecek. İnşaatın he-
men yanındaki çatısı otlarla kapatılmış okuldaki çocukların 
yakın ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ziyaret edecek yüzlerce yetim, 
sohbet edilecek onlarca insan var. 

 Artık dönme vakti 
10 gün boyunca İHH ekibiyle köşe bucak yetim aradığımız, 
Müslümanların ihtiyaçlarını giderdiğimiz, geride katrilyon-
larca servet üzerinde yalın ayak dolaşan 1 milyondan faz-
la yetimi bıraktığımız ülkeden ayrılıyoruz. Hafızamda kalan 
ise, İHH’nın elinden tuttuğu yetimlerin tebessümleri ve elin-
den tutulacak diğer binlercesi... Köyden ayrılırken aracın pe-
şinden uzun süre koşturan çocuklardan İdris’in sesi yankı-
lanıyor kulaklarımda: “Heeeey! Thank you white man... Come 
again... (Teşekkürler beyaz adam, yine gel.)”



72 73

gözlem gözlem

 BURC EL-BARAC
2011 tahminlerine göre Lübnan’ın nüfusu 4.140.289. Bu 
rakamın bir milyonunu ise Filistinli mülteciler oluşturu-
yor. 1948 yılında bölgeye konuşlanan İsrail, Ortadoğu’ya 
yerleştirildiği günden bu yana bölgede büyük bir mülte-
ci sorununun da kaynağı olmuş durumda. Ülkede resmî 
olarak 12 Filistinli mülteci kampı bulunuyor. Bu kamplar 
genelde alışkın olduğumuz üzere çadır kent görünümün-
de yerleşimler değil. 1948’den bu yana bölgeye gelen Fi-
listinliler bir çadır büyüklüğünde betonarme yapılar inşa 
etmiş ve üst üste kibrit kutusu gibi kondurmuşlar hane-
lerini. Kamplardan bazıları 1 kilometrekarelik bir alana 
sahip, bazıları ise daha küçük. Binlerce insan buralarda 
âdeta preslenmiş gibi bir yaşam sürüyor. 

Mart ayında gerçekleşen İHH Yetim Günleri kapsamın-
da Lübnan’daydık. Beş gün boyunca mülteci kampların-
da Sponsor Aile Sistemi ile desteklediğimiz çocuklarımı-
zı ziyaret ettik; onlarla balon, seksek, badminton oynadık 
ve hediyeler dağıttık.

 Sara’nın hikâyesi 
Yetim bir mülteciye konuk oluyoruz. Adı Sara. 9 yaşında 
pırıl pırıl bir çocuk. Onu 2009’daki Çocuk Buluşması’ndan 
tanıyorum. Lübnan’dan gelmiş dört Filistinli mülteci ço-
cuktan biriydi Sara. Filistin’i anlatan bir sunum gerçek-
leştirmişti Sütlüce Kongre Merkezi’nde.  

Beyrut’taki Burc el-Barac Kampı’nın çıkışındaki evlerinin 
önünde dedesi Hasan Bey karşılıyor bizi. Sara okulda ol-
duğundan önce Sara’nın ailesiyle tanışıyor, kaynaşıyoruz. 
Kamptaki hayatı, çocukların durumunu, kadınların karşı-
laştıkları zorlukları, eğitim ve sağlık problemlerini anlatıyor-
lar. Güneş girmeyen, musluklarından deniz suyu akan, 12 
saat süren elektrik kesintilerinin yaşandığı kamplarda Fi-
listinlilerin verdiği yaşam mücadelesinin tam ortasındayız. 

Yedi çocuk babası Hasan Bey 1941 doğumlu. Yedi yaşın-
dayken gelmiş Lübnan’a. Filistin’deyken Lübnan’a yakın 
bir köyde oturduklarını, bir gün askerlerin köylerine ge-
lip buradaki herkesi iki hafta için Lübnan’a getirdiklerini 
ancak evlerine bir daha dönemediklerini anlatıyor. Bu-
gün ise boş durmamak ve hayatta kalabilmek için basit 
işler yaptığından bahsediyor. 

Dört katlı bir ev burası. Damatlarından ikisi birkaç yıl 
önce vefat etmiş. Torunlarından bahsediyor sonra ve 
bir an yüzünü bir keder kaplıyor; “Ahmet çok hasta” di-
yor, “epilepsi hastası. 5.000 dolara ihtiyacı var, hemen 
bir şeyler yapılmazsa durumu daha da kötüye gidecek…”  

Sara’nın babası da kas hastalığından vefat etmiş. Boyacı-
lık vb. basit işlerde çalışıyormuş. Kendisini günden güne 
eriten bu hastalığa yakalandığında doktora gitmişler fa-
kat ilaçları almaları mümkün olamamış. Sara’nın anne-
si üç yıl boyunca eşinin yataktan kalkamadığını ve gün-
den güne eridiğini anlatıyor. 

45 yaşında dört kız annesi bu kadının tek dileği kızla-
rını en iyi şekilde yetiştirebilmek. En büyük kızı Arap 
Üniversitesi’nde hemşirelik okuyor. Sara ise ilkokul 4. sı-
nıfta. İHH sadece Sara’yı değil Sara’nın ablası Melek’i de 
sponsorluk sistemi kapsamında destekliyor.

Sara, babasının rahatsızlığı döneminde zamanının tümünü 
babasıyla geçirmiş. Baba-kız birbirlerine çok düşkünmüş. 
Sara babasını kaybettiğinde onun eşyalarını katlayarak 
kendi dolabına koymuş ve uzun süre kimseyle konuş-
mamış. Annesi Sara’nın bu durumdan etkilenmemesi 
için ellerinden geleni yaptıklarını, okul yönetimiyle ortak-
laşa Sara’nın rehabilitasyonu için çalıştıklarını anlatıyor. 

Sara 2009 yılında İstanbul’daki Çocuk Buluşması için se-
çildiğinde annesi onu Türkiye’ye gönderip göndermeme 
konusunda kararsız kalmış. Ancak bu yolculuğun kızına 

Zeliha Sağlam
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çok iyi geldiğini söylüyor ve “İstanbul’dan sonra Sara çok de-
ğişti.” diyor. Özellikle babasının ölümüyle sessizleşip içine ka-
panan Sara şimdi konuşkan ve çok hareketli bir çocuk. Okulda 
aktif bir grup kurmuşlar, grubun başkanlığını da Sara üst-
lenmiş. “Arkadaşlarını çok seviyor.” diye heyecanla anlatıyor 
annesi. Derslerindeki en düşük notu 100 üzerinden 85. Abla-
sını kendisine örnek almış, onun gibi olmak istiyor. Evin en 
küçüğü olduğu için de ilgi her daim üzerinde. 

Konuşmamız ara ara mutfağa taşıyor, çünkü birazdan Sara 
okuldan gelecek. Onun için patates kızartılıyor, salata hazırla-
nıyor… El çabukluğuyla bardaklara bizim için meyve suyu dol-
duruyorlar. Kampta kimin kapısını çaldıysak bir ikramla kar-
şılandık. Meyve suyunu içerken Sara’nın odasına giriyorum. 
Üç ablasıyla paylaştığı ranzanın üzeri üstünkörü örtülmüş. En 
büyük abla üniversitede olduğu için evde yok. 

Diğer ablaları geliyor yanımıza. Melek 16, Mirna 21 yaşında. Çe-
kingen bir tavırla başladıkları sohbetimizde biraz sonra açıl-
maya başlıyorlar. Annelerine yardım için mutfağa gittikle-
rinde biz de Sara’yı getirecek okul servisini karşılamak üzere 
kamp girişine gitmek için kalkıyoruz. Kampın hemen önün-
deki yolda küçük bir yenileme çalışması var. Kampın her bir 
köşesi ya yanlış döşenmiş ince su borularından dolayı hasar 
görmüş ya da çökmeye hazır ev duvarları onarılmayı bekli-
yor. Kamptaki evlere çekilen her bir hat ise bir haneden diğer 
bir haneye geçmekte. Daracık koridor görünümündeki yolla-
rın her yerinde açıkta duran elektrik kabloları dikkatimizi çe-
kiyor. Birbirine geçmiş yumak görünümündeki bu kablolar, 
özellikle yağmurlu günlerde büyük tehlike arzediyormuş. Çok 
sayıda insan açıktaki bu kablolar nedeniyle çıkan yangınlar-
da hayatını kaybetmiş. Çocukların kendilerini korumaları ise 

çok zor, daha geçen hafta bir çocuk bu tellerin yol açtığı elekt-
rik kaçağından can vermiş.  

Sara araçtan indiğinde şaşkınlıktan bir süre donakalıyor, son-
ra sevinçle yanıma koşuyor. İki yıl sonra ama bu sefer kendi 
mekânında görüşüyoruz Sara’yla. Elimi sıkıca kavrıyor mi-
nik eli. Önümüzdeki inşaattan atlayarak ince dar koridor so-
kaktan evine koşuyor Sara, annesine sarılıyor. Sara, onun için 
orada olduğumuza hâlâ inanamıyor. 

Eve girdiğinde çabucak okul çantasını açarak yıldızlı tebrik kart-
larını çıkarıyor bize göstermek için. Yıldızların her biri farklı dil-
lerde hazırlanmış ve hepsinde İngilizce,  Fransızca ve Arapça ola-
rak “Bu dilde ilerliyorsun, tebrik ederiz, başarılar”.yazıyor. Sara’yla 
diyalog sıkıntısı çekmiyoruz. Üç dili de konuşabilen, sevimli, akıl-
lı, hareketli bir kız var yanımızda. Ara ara beni kucaklıyor Sara, 
heyecanına engel olamıyor.  Annesi yemek için küçük masayı 
hazırlamaya kalktığında o da mutfağa koşuyor, birazdan elinde 
patates tabağıyla içeri giriyor. Masada annesine çabucak okul-
da geçirdiği günün özetini geçiyor Sara. Sanki ailelerinden bir 
parçaymışız gibi kendi aralarında günlük konuşmalarına dönü-
yorlar. Yemekten sonra sofra yüksekliğinde çalışma masasını 
sürüklüyor arkasından yanımıza doğru, kitaplarını çıkartarak 
masanın üzerine koyuyor. Çalışma kitabındaki bir paragrafı def-
terine hızlı hızlı yazmaya çalışıyor. “Ödevin bittikten sonra dışa-
rı çıkabilir miyiz Sara?” diyorum eğilerek. Yüzüme bir gülücük 
fırlatıyor, “Ne yapacağız?” diyor.  “Oyun oynayacağız, istediğin 
oyunu.” diyorum. Kısa süre sonra kitabı defteri kapatıyor Sara. 
Ablaları ve Sara’yla dışarı çıkıyoruz, kamptan uzaklaşmamıza 
imkân yok… Bir kilometrekarelik bir alandayız. Hemen oracık-
ta bildiği oyunları sıralıyor Sara. Bir arkadaşı elinde badminton 
raketleri ve topla çıkageliyor yanımıza. Bir kişinin bile zor geçti-
ği bu birbirinin içine girmiş daracık sokaklarda badminton oy-
namaya çalışıyoruz gülerek. Topumuz bir o duvara çarpıp yere 
düşüyor, bir tele takılıp oracıkta kalıyor. Topu kurtarmaya çalı-
şırken de eğleniyor Sara, kıkır kıkır gülüyor…   

Onun neşesi hepimizi sarıyor. Yere bir seksek çiziyoruz, ço-
cukluğumuzda oynadığımız cinsten bir seksek. Sara ve ya-
nındaki arkadaşı “biz bu oyunu biliyoruz” diye atlıyorlar he-
men ve zıp zıp zıplıyorlar seksek geçişleri üzerinde. 

Oyundan sonra o dar sokakları birbirine bağlayan daracık bir 
merdivene oturup sohbet etmeye başlıyoruz. Merdivenlerde 
bize kendisinden bahsediyor Sara, ablalarından, okulundan, 
sevdiklerinden, yaptıklarından… Büyük bir heyecanla her şeyi 
anlatmak istiyor. Vakit hızla geçiyor. Saatlerdir birlikteyiz, ama 
doymuyor kimse. Gitme zamanı geldiğinde Sara değişiyor, bir 
anlık sessizlik çöküyor. Birlikte çektirdiğimiz son fotoğraf ka-
relerinde tüm aileyle sıkıca sarılıyoruz birbirimize… 

Burc el-Barac Kampı’nın 
hemen dışında dokuz 
katlı yepyeni bir yapı 
yükseliyor. Burası Ye-
timlere Hizmet Merke-
zi. Binanın beş katı İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın 
desteğiyle inşa ediliyor. 
Bu merkezde klinik, ye-
tim anneleri için meslek 
edindirme kursları, kü-
tüphane ve spor merke-
zi yer alacak. 
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20.000 kişinin yaşadığı Burc el-Barac Kampı’nda evlerde 
deniz suyu kullanılıyor. Ziyaretine gittiğimiz bir mülteci 
ailenin yetim kızı elinde kahve tepsisiyle geliyor yanımı-
za. Fincan dudaklarıma değdiğinde önce tuz tadı alıyo-
rum. İnsanların kullandığı her şey deniz suyu ile yıkanı-
yor çünkü. Temiz suyun verildiği ince boruları evlerine 
çekebilenler ise kamp dışında basit işlerde çalışabilen, 
maddi durumları diğerlerinden bir nebze daha iyi olan-
lar. Üst üste legolar gibi dizilmiş, güneş ışıklarının bile sı-
zamadığı bu derme çatma evlerde insanlar yaşadıkları 
tüm zorluklara rağmen umutlarını yitirmiyorlar. Tüm 
yoksunluklarına rağmen bu evlerin içinde güzel insanlar, 
güzel fincanlarda kahve ikram ediyorlar misafirlerine... 

Çöpler binaların aralarına gelişigüzel bırakılmış durum-
da. Çöpleri toplamak içinse kamptan bir görevli belirlen-
miş. 12 saat süreyle kesilen elektrikler 3 saat için verili-
yor ama ardından tekrar bir 12 saatlik kesinti başlıyor. 

Mülteci kamplarında hasta olduğunuzda gerçekten tedavi 
olmak istiyorsanız özel bir hastaneye gitmek zorundası-
nız. Mihmandarımız “Kliniğe giden her bir hastanın eline 
hastalığın sebebine bakılmaksızın Panadol tutuşturulu-
yor.” diyor, Ancak maddi imkânları zaten çok sınırlı olan 
kamp sakinleri için özel hastanelerin 1.000-2.000 dolar-
lık faturalarını karşılamak çok büyük sıkıntı. 

Kampta okul yok, çocuklar kamp dışında yine mülteci ço-
cukların gittiği okullarda eğitim görüyor. Okula gitmeyen 
tek bir çocuğa ya da gence rastlamıyoruz. Kamp içinde ço-
cukların oynayabilecekleri yerler bir insanın bile zor sığa-
bildiği dar geçitler. Bu geçitler patikanın beton dökülmüş 
hâli gibi. Çocukların kamp dışına çıkmaları ise imkânsız 
çünkü Lübnanlı askerler kimlik sorduğunda başları der-
de girebiliyor. 1 kilometrekareye sıkıştırılmış konsantre 
bir yaşam Burc-al Barac’daki mültecilerin hayatı. 
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1970 yılında Japonya’nın Oita şehrinde doğan Atsushi Miya-
zaki, Tokyo’da uluslararası ilişkiler eğitimi alır. Hayali, insan-
lara faydalı olabileceği uluslararası bir sivil toplum kurulu-
şunda çalışmaktır. Ancak bu, tahmin ettiği kadar kolay olmaz. 
İstediği alanda bir iş bulamayınca yüksek lisans eğitimi için 
İngiltere’ye gider. İngiltere dönüşünde iş başvurularında bulu-
nur, bu sefer istediği alanda bir iş bulabileceğini ümit etmek-
tedir. Fakat tam da bu dönemde annesi Keiko Miyazaki’den 
babasının hastalandığını öğrenir ve Oita’ya ailesinin yanına 
döner. Babasının son günlerinde yanında olur.

İHH olarak mart ayında Japonya’daydık. Buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşme-
lerin yanı sıra ziyaretimizin bir amacı da Van’da yaşanan depremde hayatını kaybeden Japon 

insani yardım gönüllüsü Miyazaki’ye vefaydı. Ziyaretimiz esnasında Association for Aid and Relief (AAR)’e 
misafir olduk ve taziyelerimizi ilettik. 

ATSUSHİ MİYAZAKİ

Oita’da yaşamaya başlayan Miyazaki hem annesine bakar 
hem de Filipinler’deki sokak çocuklarına destek olan bir ku-
rumda çalışmaya başlar. Evet, istediği bir şeydir bu… İnsan-
lara yardım etmek için çalışıyordur artık. Fakat bu onun için 
yeterli değildir, daha fazlasını yapmak ister ve insani yardım 
konusunda 15 ülkede çalışmalar yapan Japon Association for 
Aid and Relief (AAR)’e müracaata bulunur. Kendisi ile yapılan 
mülakat sırasında “Koşullar ne olursa olsun araziye gitme-
ye ve o koşullarda çalışmaya hazırım.” der. AAR’ye müraca-
atının üzerinden kısa bir süre geçmişken 2011 yılının Mart 

Ümit Sönmez
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ayında Japonya’da büyük bir deprem ve tsunami yaşanır. Bu 
olay Miyazaki için dönüm noktası olur. Tsunaminin ardından 
çok sayıda çalışana ihtiyaç duyan AAR eleman arayışına gi-
rer ve Miyazaki’yi de bu dönemde ekibine katar.

Miyazaki artık istediği yerdedir… Japonya’daki tsunami fela-
ketinin akabinde insani yardım çalışmalarında görev alan 
Miyazaki’yi kısa bir süre sonra başka bir görev beklemekte-
dir. Hep sahada olmak isteyen Miyazaki, 23 Ekim’de meyda-
na gelen Van depremi sonrasında acil yardım çalışmalarında 
bulunmak için AAR tarafından Türkiye’ye gönderilen ekipte 
yer alır. Miyazaki gönüllü olarak Van’da birçok işin ucundan 
tutar. Onun Van’da bulunduğu dönem, Kurban Bayramı’na 
denk gelmiştir. Miyazaki, Müs-
lüman olmamasına rağmen 
bir Müslüman gibi kurban ke-
sip dağıtır, gayretli çalışmaları 
ve sevecenliğiyle bölge halkı-
nın büyük sevgisini kazanır. 
Bu esnada basının Miyazaki 
ve arkadaşlarına gösterdiği 
ilgi nedeniyle Türkiye kamuo-
yu da onlardan haberdar olur.

O ve arkadaşları Yumeka 
Ota ile Miyuku Konnai acil 
arama-kurtarma çalışma-
ları tamamlandıktan sonra 
hemen ülkelerine dönmez-
ler. Kalıcı projeler başlatmak 
için Van’da kalırlar. Ancak 9 
Kasım’da Van’da 5.6 büyük-
lüğünde yıkıcı bir deprem 
daha olur. Miyazaki deprem 
sırasında Van merkezde bulu-
nan Bayram Otel’dedir ve otel sarsıntıyla birlikte yerle bir ol-
muştur. Enkaz altında kalan Miyazaki 13 saat sonra ağır ya-
ralı olarak enkazdan çıkarılır.

Ancak Miyazaki’nin insanlık için çarpan kalbi kurtarma ekip-
lerinin kendisine ulaşmasının hemen ardından durmuştur. 
Sağlık ekipleri onu hayata döndürmek için insanüstü bir ça-
bayla yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaparlar. Van Bölge Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Miyazaki tüm ça-
balara rağmen kurtarılamaz. 

Hayatını ülkesinden çok uzaklarda insanlara yardım ederken 
kaybeden bu Japon insani yardım gönüllüsü fedakârlığı ve 
çalışkanlığıyla Türkiye’nin gündemine oturur. Türkiye dev-
let erkânından Japon halkına ve yönetimine taziye mesajla-

rı gönderilirken Miyazaki’nin naaşı da düzenlenen devlet tö-
reninin ardından memleketine gönderilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Miyazaki’nin vefatı 
ile ilgili taziye mesajını Japonya İmparatoru Akihito’ya ile-
tir: “Türkiye ile Japonya arasındaki tarihî dostluk ve iş birli-
ği çerçevesinde Van’da yürüttükleri üstün çalışmalarla Türk 
halkının gönlünü bir kez daha fetheden bu fedakâr isimle-
ri her zaman şükran ve hürmetle hatırlayacağız. Deprem 
nedeniyle Japonya hükümeti ve halkı tarafından sağlanan 
yardımlar da ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk 
ve yakınlığın yeni bir tezahürü olarak en içten duygularla 
karşılanmıştır. Bu vesileyle majesteleri ve dost Japon halkı-

Atsushi Miyazaki için Türkiye’ de düzenlenen devlet töreni
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na en içten taziyelerimi iletiyor, müteveffanın ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ise Japon yardım 
gönüllüsü Atsushi Miyazaki’nin  Ertuğrul Şehitleri ile bir-
likte anılacağını belirterek; “Sayın Miyazaki’nin adının ya-
şatılması için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti onu yapacaktır. Bunu bir insanlık borcu ve 
tarihî bir borç olarak görüyoruz.” der. 

İstanbul Ticaret Odası Van’a yaptıracakları okula 
Miyazaki’nin adının verilmesi yönünde karar alırken 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal da Miyazaki’nin isminin üniversitenin diş hastane-
sine verileceğini ilan eder. Miyazaki’nin Japonya’daki ce-
naze törenine hem devlet görevlilerimizden hem de ora-
da yaşayan Türklerden çok sayıda katılım olur. 

Association for Aid and Relief (AAR)
Atsushi Miyazaki’nin görevli olduğu Japon insani yar-
dım kuruluşu Association for Aid and Relief (AAR)’in 
çalışmaları 1969 yılında başlamış. Dönemin zorluk-
ları nedeniyle çalışmalar ilk etapta gönüllü faaliyet-
leri şeklinde yürütülmüş, kurum resmî kimliği-
ni 1979 yılında almış. Kurulduğu günden bu yana 
15 ülkede çalışmalarda bulunan AAR, yoğun olarak 
Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyet 
göstermektedir.
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